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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންޑް   އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގެންދަނީ  މި  ބައްދަލުވަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން   .`

އަހަރުގެ   މި  މިއީ  މެންބަރުން.  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖް  އަޅުގަނޑުމެން    2ކްލައިމެޓް  ބައްދަލުވުމަށް  ބައްދަލުވުން.  ވަނަ 

މައްސަލައެއް މުހިންމު  ވަރަށް  އޮތީ  މި  ހިމާޔަތްކޮށް  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ތިމާވެށި  ދާއިރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެއީ   .

އަޅަމުންދާ   ކުނި  މޫދަށް  ރިސޯޓުތަކުން  ޓުއަރިސްޓް  ބައެއް  ލިބިގެން  ބާރު  ގަވާއިދުން  ބެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ 

ރި މެންބަރުން  މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް. ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެ

މި މައްސަލައަށް ބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި މިކަމުގައި  

އެގޮތަށް   ކަމަށް.  މައްސަލައެއް  ސީރިއަސް  މައްސަލައަކީ  ކަމަށް.  ހުރި  ޖަވާބުތަކެއް  ހޯދަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަރަކަށް    10ންބަރުންގެ ޖަވާބު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި މެ

ދުވަސް ކުރިން ދަޢުވަތު މި އެރުވީ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް. އޭގެ  

މޯލްޑިވްސް  އެޖެންސީއަށާއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޓޫރިޒަމް    އިތުރުން  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން 

އިންޑަސްޓްރީއަށް އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ފެށުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާ ދަޢުވަތަކީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އެންމެ މަތީ، އެންމެ އިސްވެރިޔާ  

ކަމެއް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ  ބައިވެރިވެ  އެގޮތަށް އޮންނަ  ލިޔެފައި ނެތަސް  އެހެން  ޙަޤީޤަތުގައި ސާފުކޮށް  ވަޑައިގަތުމަށް 

ފަހުން   ކަމެއްގައި  އެއްވެސް  އެއިން  ޖަވާބު.  ބޭނުންފުޅުވާނީ  ހޯއްދަވަން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ 

ގޮތަކަށް   ވިދާޅުވާ  ދަންނަވާނަމޭ  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި  މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީތަކުގައި  ނޫން 

ގެންދަން ވިސްނާފައި މި އޮންނަނީ. އަދި އެހެނެއް ނޫން އޮންނަނީކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް  

ނެ ކަމަށް. އޭރުން  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރީ ވަޒީރުން ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން ވަޑައިގަންނަވާ

ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް މި ހޯދަން އުޅޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބައްދަލުވުން  

ދެއްވުން   ވެރިންނަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މިގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  މި  ގެންދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު 

ނަވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ ރެކޯޑަށް ޓަކައި. އާދެ!  އެދެން. އެނގިވަޑައިގަން

ކޮންމެވެސް   މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅާ  މޫދަށް  ކުނި  އުފެދޭ  ދާއިރާގައި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ނޫން ކަމެއް  ހިންގާ  ރިސޯޓެއްގައި  ހުރިހާ  މި  ބަލާލިން.  އެހެންނަމަވެސް،  ވަރަކަށް  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ކަން 

ޓުއަރިސްޓު   އެހެން  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  އަދި  ކުރޭ.  އެބަ  މިގޮތަށް  މިކަން  ރިސޯޓުތަކުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް 

އާންމު  ބަލާއިރުގައި  އަދަދަށް  ހުރި  ރިސޯޓު  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ކުރޭ.  އެބަ  މިގޮތަށް  މިކަން  ވެސް    ފެސިލިޓީތަކުން 
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ޓަނުގެ ކުނި ގާތްގަނޑަކަށް އުފެދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  390އޮޕަރޭޝަންތަކުން އެ ރަށް ހިނގާނަމަ ދުވާލަކު  

އަންދާޒާކުރެވޭ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ފްރެކްޝަން  އޯގޭނިކް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ޓަނުގެ    233އަންދާޒާކުރެވިފައިވޭ. 

ސެންޓް އޮކިއުޕެންސީ، ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އޮކިއުޕެންސީ ކަމަށް ވިޔަސް މި  ކުނި. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަމާތޯ ފިފްޓީ ޕަ

ޓަނުގެ އޯގޭނިކް ވޭސްޓް ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް، ރިސޯޓުތަކުގެ    116އެކްސްޕާޓުންގެ އަންދާޒާއަކީ  

ތް ގެސްޓް ހައުސްތަކެއް. އަދި ހަމަ  ތެރެއިން އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް. މީގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ހިމަނާފައި ނެ

އުޅަނދުތައް. އެ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން   މޫދުގެ  ޔޮޓްފަހަރާއި  އެހެން ފެސިލިޓީއެއް  ޕޮޕިއުލަރ  މިއާއެކީގައި ވަރަށް 

ޓަނުގެ    116ޕަސެންޓް އޮކިއުޕެންސީން ކަމަށް ވިޔަސް ދުވާލަކު    50މީގައި ކޮންސިޑަރކޮށްފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  

ރި ޤަބޫލުކުރެވޭ. މި އަދަދަށް އުފެދޭ  ކުނި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އަދަދެއް  އުފެދޭ އަދަދު އެއީ ބޮޑު  ސޯޓުތަކުން 

ވަރަށް   ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ގަވާއިދަކީ  އެ  ދަށުން.  ގަވާއިދެއްގެ  ލިބޭ  އެބަ  ފުރުޞަތު  އެޅުމުގެ  މޫދަށް  ކުނި 

ތިމާވެށި ދާއިރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެއީ  ކިޔާފައި  ފެމިލިއަރވާނެ.  ގަވާއިދު  ބެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ހިމާޔަތްކޮށް،   

އޮންނަ ގަވާއިދެއްގައި އޮންނަ މާއްދާއަކުން މި ބާރު ލިބެނީ މޫދަށް މި ދެންނެވި ބާވަތުގެ ކުނި އަޅަން. މީގައި ދިމާވާ  

ޔަސް އަޅާނީ ހަމައެކަނި  މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުން ސާފެއްނުވޭ އަދި މިގޮތަށް އެޅި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް   ކަމަކަށް  އޮތް  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ޓްރެކްޓް  އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ކަމެއް  ކުނި  ބާވަތުގެ  މި 

ގަވާއިދުގައި   މި  ނެތް.  ނެތް    5.3.3ފެންނާކަށް  ތަނެއް  އުކާލާނެ  ކުނި  ހިސާބެއްގައި  ކައިރި  ބުނަނަނީ  މި  ގައި 

ކަނޑަށް ކުނި  ބެހެއްޓުމުން    ހާލަތެއްގައި  ބަޔާއި  ބާކީ  ކާބޯތަކެތީގެ  ހަމައެކަނި  އުކާލެވޭނީ  އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ 

އަމިއްލައަށް ނެތި ފަނާވެދާ، އެއީ ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ތަކެއްޗެވެ. އަދި މި ގޮތުން އުކާލެވޭ އަމިއްލައަށް ފަނާވެ، ނެތިދާ  

ނުލައްގާ ގޮތަކަށެވެ. ދެން އާންމު ގޮތެއްގައި މި    ކުނި އުކާލަންޖެހޭނީ އަތޮޅުން ބޭރަށް ވަޔާއި އޮޔަށް ބަލާ، ރަށަށް

ކަހަލަ އޮޑިފަހަރުގައި ދަތުރުކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އޮޔާއި ވައި ހުންނަ ގޮތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނޭނގޭނެއެކޭ ނޫން.  

އެހެންވީ އިނގޭތޯ.  ސުވާލެއް  ވެސް  އެ  ކުރެވެނީ.  މި  މިކަން  ބަލާފައިތޯ  ކަމަށް  އެކަން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  މާ، 

ދާއިރާގައި   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެއީ  ގަވާއިދު  ދެންނެވި  މި  ދަންނަވާލީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބެކްގްރައުންޑް  މައްސަލައިގެ 

ގަވާއިދުގެ   ބެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ހިމާޔަތްކޮށް،  ހިނގަމުންދާ    5.3.3ތިމާވެށި  ރާއްޖޭގެ  ލިބިގެން  ބާރު  އިން 

ލް ނުވަތަ އޯގޭނިކް ވޭސްޓްގެ ގޮތުގައި އުފެދޭ ކުނި އަޅަމުންދާ މައްސަލަ،  ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނި، ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަ

ބޭފުޅުން   ތި  އަރުވަން  ފުރުޞަތެއް  ކުރު  މުއައްސަސާތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  މައްސަލައަކީ. 

މަ ހުރި  އެނގިވަޑައިގެންފައި  މިކަމުގައި  ބޭފުޅުން  ތި  ގޮތާއި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގެ  މިކަމުގައި  ޢުލޫމާތެއް 

ފުރުޞަތު   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  ހިއްސާކުރައްވަން.  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 
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ވިސްނަނީ   އަޅުގަނޑު  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ދެން  ސުވާލުކުރައްވަން.  ބޭފުޅުންނާ  އެކިއެކި  ގަޑިއިރުގެ    1އަރުވާނަން 

ލޫޑް ކުރެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވީހާ ވެސް ކުރުކޮށް ފުރަތަމަ ފަށައިގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް  ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ކޮންކް

 ގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ.

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ނަސީރު هللا ބްދުޢަޓް މިނިސްޓަރ ސްޓޭރަންމަންޓުގެ ޔަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެންމެ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިއަދުގެ މި މައްސަލައަކަށްވެފައި މި އޮތީ  

 އެހެންނޫންތޯ. މޫދަށް ކުނި އެޅުމުން، ގަވާއިދަކުން ބާރު ލިބިގެން މޫދަށް ވަކި ފާޑެއްގެ ކުންޏެއް އެޅެމުންދާ މައްސަލަ

ދެން މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމެއް  

ވާހަކަ   މަސައްކަތުގެ  ހުރި  ކުރެވިފައި  ޙައްލުކުރުމަށް  މިކަން  ގޮތާއި  އޮންނަ  މިހެން  މިކަން  އެއީ  ނޫން. 

އިނގޭ ދައްކާލެވިދާނެ  ޙައްލުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަން  ކަންތައްތައް،  ހުރި  ކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީން  ތޯ. 

އެންމެ   އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެހެން.  އޮތީ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ކުރެވިދާނެ 

ތަކުގެ ތެރޭ ކުރެވިފައި އެބަ  އެދޭކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

ހުރި. ދެން ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަންޖެހޭނީ  

ވަކި   މެނޭޖްކުރުމަށް  ކުނި  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ދަށުން.  ގަވާއިދެއްގެ  އެއް 

އެ ގަވާއިދުގެ، އެ ގަވާއިދުގެ  ގަވާއިދެއް އެ ބޭނުންވޭ ހަމަ  ބަ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން 

ގައި، އާދެ! އޭގައި އެބަ އޮވޭ ރިސޯޓުތަކުގައި އުފެދޭ ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް    1.3މާއްދާއެއްގައި އެބަ އޮވޭ  

ހަދާފައިވާ އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  އޮވޭ.  އުފެދޭ    އެބަ  ރިސޯޓުތަކުގައި  ގޮތުގެމަތީންނޭ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ 

ވެސް އަދި   އެހެން އިދާރާއަކުން  ވެސް އެބަ އިނގޭ ސަރުކާރުގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއިން  ކުންޏާމެދު 

ގަވާއިދަ އެ  އެހެންވީމާ،  ހަދާފައިވާކަން.  ގަވާއިދެއް  ނޫނަސް  މިނިސްޓްރީ  ޢަމަލުކުރަމުން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ށް 

ދާންޖެހޭނެކަން އެބަ ބުނޭ. އެއީ މި ދަންނަވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެއްޓާ  

އެހެން   ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ގަވާއިދު ހަދާފައި އޮތް، އޭގެފަހުން ހެދިފައި އޮތް ގަވާއިދަކަށްވާތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ބެހޭ 

އެ ހަމަ  ދައްކާ  އޮތީ.  އިން  އީ.ޕީ.އޭ  އިދާރާއިން  ތަންފީޛީ  އޮވޭ  އެބަ  ގަވާއިދުގައި  ބެހޭ  މެނޭޖްކުރުމާ  ކުނި  ހެންމެ 

މި ކަހަލަ   އޮވޭ. އެހެންވީމާ،  އެބަ  މަނާކަމެކޭ ވެސް  ކުނި އެޅުމަކީ  ތާކަށް  އަޅަންޖެހޭނީ. އެ ނޫން  ކުނި  ތަނަކަށޭ 

އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ހިމެނޭ  އެބަ  ވެސް  ފުށުއެރުންތަކެއް  ހުރެފައި  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ބަ 

ބަޔާންކުރެވި،   ގަވާއިދެއްގައި  ގޮތަށް  އެޅޭ  ކުނި  ކަނޑަށް  ވަނީ  މި  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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އެހެން ލިބޭތީ.  ފުރުޞަތު  ދިއުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ބައެއް  ކުރެވެމުން  އެކަން  ބަލައިގެން  ލޫޕްހޯލަކަށް  ވީމާ،  އޭގެ 

 މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުގަނޑު ނިންމައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި ފާހަގަކުރެއްވި މައިގަނޑު ނުކުތާއަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ ގަވާއިދެއް އެބަ އޮވޭ. އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާ  

އެބަ   ފުށުއެރުން  ގަވާއިދުގައި  ދެ  މި  އޮވޭ.  އެބަ  އަންނަ  ގަވާއިދެއް  މި  ތެރެއިން  ފުށުއެރުވުމުގެ  އެ  ހުއްޓޭ. 

ކުންފުންޏަށް   ހުރިހާ  އަޅާ  މި  މޫދަށް  ދެން  ދަނީ.  މި  އެޅެމުން  މޫދަށް  ކުނި  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  މިހާ  ލޫޕްހޯލަކުން 

އެހާ   އަޅުގަނޑުމެން  ލައްގަނީ.  މި  އަނެއްކޮޅުން  ދެން  ގޮނޑުދަށަށް  ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަޅުގަނޑުމެން 

އިން ކައި އުޅޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްސެއް ނޫން އޮރެންޖާއި ދެން މިހެން ގޮސް އަލަނާސިގަނޑުގަނޑާ މިހެން ހަމަ  ގިނަ

މިހެން ގޮސް ލައްވެފައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ،    ކޮންމެ ދިމާލަކުން ބަލާލިޔަސް ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާ

ވާ ގަވާއިދުގައި މި އިން ލޫޕްހޯލްގެ ތެރެއިން މިކަމަށް މަގުފަހިވެގެން  ތި ވިދާޅުވި ގޮތުން ޓޫރިޒަމުން މި ޢަމަލުކުރައް 

އަޅުގަނޑަށް   ކަމެއްކަން  އޮތް  ގޮތަށް  ފުށުއަރާ  ގަވާއިދާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެއީ  އެކަމަކު  ދަނީ.  މި 

ފަ ތަޢާރުފެއް ދެއްވާފައި ކުރިއަށް  ޓޫރިޒަމް. ކުޑަކޮށް  އޮފް  މިވީ. މިނިސްޓްރީ  ވެސް  ސާފު  ރެކޯޑް  އްޓަވައްޗޭ. އެއީ 

 ކުރަމުންގެންދާތީ.

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ރިޟާ އަސަދު މިނިސްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުރިޒަމްގެ 

ވެސް   ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހަމަ  ދެން  އަސްޢަދު.  މިނިސްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ  އަޅުގަނޑަކީ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ބޭފުޅުންނަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  ލިބުނީތީ  ފުރުޞަތު  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ހާޒިރުވެ،  ކޮމިޓީއަށް  މި 

ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި  

ގަވާއިދަކީ  އެ  ހެދިފަ.  ގަވާއިދެއް  އޮވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އެބަ  އަޅުގަނޑު  މާނައަކީ    2006  ގެޒެޓްކުރެވިފައި،  ގައި 

އެންވަޔަރަންމަންޓުން މިނިސްޓްރީއަށް ނިކުމެފައި އޮތް ގަވާއިދަށްވުރެ ކުރިން ހެދިފައި އޮތް ގަވާއިދެއް މި ގަވާއިދަކީ.  

ންތަކަށް ބަލާނުލާ ހެދިފައި ހުރީމަ  ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭރުގައި އެ ގަވާއިދު ހެދިއިރުގައި މިހެން ހުރި ފުށުއެރު

ކަންނޭނގެ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް މި ދިމާވީ. އެހެންނަމަވެސް، މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރިގޮތަށް ހަމައެކަނި ފުޑް ވޭސްޓެއް  

ލިބެމުންދާތީއާއެކު   ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމް  ރިޕޯޓް  އެޅޭކަމުގެ  ވެސް  އެއްޗެހިތައް  ކަހަލަ  އެހެން  ނޫން. 

ގޮތުން  އަޅުގަ ގެނައުމުގެ  ހައްލެއް  މައްސަލަ  މި  ވާނެ  ގަވާއިދު  2019ނޑުމެން  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  ގައި 
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އަޅުގަނޑުމެން   ހަމަ  ޓައިމް  މީން  ދަ  އެޓް  އެހެންނަމަވެސް،  ހިނގާ.  އެބަ  މަރުޙަލާއެއް  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ 

މޫދަށް.  ސަރކިއުލަރއަކުން މިހާރުވާނެ ހުރިހާ ރިސޯޓްސްތަކަށް ވެސް އަންގާފައި އެ  ޑަމްޕް ނުކުރަން މިހާރު  ގޮތަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފަ.   މިހާރުވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓެއް  ގަވާއިދު  އޮތް  ހެދިފައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު 

ހަމަ   އޭރަށް  ގެޒެޓުކުރެވޭތޯ.  ބަލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭ  މަންތްސް  ތްރީ  ޓު  ޓޫ  އޮތް  ކުރިއަށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ހު  ހަމަ  މިހެން  ދެން  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ލިބިގެންދާނެކަން  ހައްލެއް  މައްސަލަތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ރި 

އެގޮތަށް   ވިސްނާ  ހިމާޔަތްކުރަން  ތިމާވެށި  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިންޑަސްޓްރީއަކީ  ޓޫރިޒަމް  ފާހަގަކޮށްލަން 

މި   ޓޫރިޒަމް  މާނައަކީ  އުޅުއްވަނީ.  މި  ބޭފުޅުން  ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ޙަޤީޤަތުގައި  ހިނގަނީ 

އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ބޭސްވެފަ. ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިކަމަށް   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިންޑަސްޓްރީގެ  ބޭފުޅުންނަކީ  ގިނަ  ހަމަ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ކުރިއެރުވޭނީ.  ޓޫރިޒަމް 

އަމިއްލައަށް އެ ބޭފުޅުން މިކަންކަމަށް އޮތް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް،  ކޮންސަރންވެ  

ގިނަ   ހަމަ  ހައްލުކުރަން  މިކަން  އިތުރަށް  އަދި  ތެރެއިން  ސަރުކާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް 

 ކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ޚުލާސާއަކީ،   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމުގެ    2019އާދެ! ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ފެށިގެން  އިން 

މި މައްސަލަ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ގައިމު   މަސައްކަތް އެބަ ގެންދަވަމޭ. އެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުވެގެން އަންނައިރުގައި 

ހައް  އަންނަންޖެހޭ  މިހާރު  ވެސް  ރިސޯޓްތަކަށް  ސަރކިއުލަރއަކުން  ބޭފުޅުން  ތި  އިތުރުން  އޭގެ  އަންނާނެ.  ލު 

އެންވަޔަރަންމަންޓް   ދެން  ދެއްތޯ.  ކުރިއަށް  ދޭ  އެބަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުއްޓާލުމަށް.  މިކަން  ވަނީ  ތި  އަންގަވާފައޭ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި އަރުވަނީ. 

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީންރަޔައެންވަ

އަޅުގަނޑު   ޖެނެރަލް.  ޑިރެކްޓަރ  އީ.ޕީ.އޭގެ  ނަޢީމް،  އިބްރާހީމް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މި   ހަމަ  ކުރެވިގެންދަނީ  މި  މިކަން  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  އެ  ދެންމެ  ޑރ.ނަސީރު  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް 

ތެރެ ލޫޕްހޯލްތަކުގެ  މިހިރަ  މިހާރު  އެ  ގާނޫނުތަކުގައި  މިހާރު  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  އެހެންނަމަވެސް،  އިންލާފައޭ. 

ހަމަ   ކަމަކު  އެންގިއެއް  އެގޮތަށް  ނުކުރުމަށް.  މިކަން  މިގޮތަށް  ވާހަކަ  އޮތް  އަންގަވާފައި  ރިސޯޓްތަކަށް  ވިދާޅުވަނީ 
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ކޮން އެހެންވީމާ،  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހުއްޓިގެންދާތަނެއް  އެކަން  ވެސް  ކަހަލަ  އެއްގޮތަކަށް  ދުވަހަކު  މެ 

އަޅާ   ނޫން  އެއްޗެހި އެކަންޏެއް  ފަނާވެދާ  ނެތި  މި އަންނަނީ  އާދޭ. ޝަކުވާތައް ހަމަ  މީގެ ޝަކުވާ އެބަ  ގޮތަކަށް 

ކަމަށް މި ވަނީ ވެސް. ހަމަ ކޮތަޅުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަފާތު ބާވަތްތައް އެބަ ހުރި. ފޮޓޯތައް ވެސް އެބަ ހުރި.  

ރަށްރަށަ ހުރި  ބޭނުންވޭ  ކައިރީގައި  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މީގައި  ދެން  ހުރި.  އެބަ  ވެސް  ލައްގާފައި  ށް 

އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދު ހެދިއިރު ވެސް މި ޕޮއިންޓް ފާހަގަވެފައި އިނީ. ފާހަގަވެފައި އިނދެގެން އޭރުއްސުރެ މިކަމަށް  

ގި ވަރަށް  މިނިސްޓްރީއާއެކު  ޓޫރިޒަމް  ދަނީ.  މި  އެކި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ފަހަރު  އެކި  ބޭއްވި  ބައްދަލުވުންތައް  ނަ 

ހުރިހާ   ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދެން  ލިބިފައިވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ގަވާއިދު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ތާރީޚުތައް 

ފަހުން   އެންމެ  ކަމަށް  އިންނާނެ  ލިބިފައި  ހައްލެއް  މިކަމަށް  ދާއިރުގައި  ނިމިގެން  އިޞްލާޙުކޮށް  ގަވާއިދުތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވި މީޓީންގއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި އޮތީ. ދެން އޭގެ ފަހުން އަދި މިހާރު ވެސް މި އޮތީ ހަމަ ކުރިން  

އޮތް ގޮތަށް. ދެން މިކަމަށް ހައްލެއް އައިސްގެންދާނީ މި ހުރި ގަވާއިދުތަކުގައި މިހިރަ ފުށުއެރުންތައް ފިލުވާފައި އަދި  

ގޮތްތަކެ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  ނުވޭ.  މިކަން  ކަމެއް  މި  ހެދިޔަސް  ގަވާއިދު  ހަމައެކަނި  އެއީ  ހެދިގެން.  ވެސް  އް 

ލިބެން.   ޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  މީހުން  ބަޖެޓާއި  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  އަދި  ޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް  ގޮތްތަކެއް  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގިނަ   އީ.ޕީ.އޭއަށް  އަދި  ޝުކުރިއްޔާ.  ވިދާޅުވީ.  ތި  ވާހަކަ  އަންނަ  ޝަކުވާތައް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  އަދަދަކަށް 

ރިސޯޓުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ފާހަގަކުރިގޮތަށް އުކާ ކުނި މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށަށް ލައްވެ އިތުރަށް އެ ތަންތަން  

މަޓީގެ ފަރާތު ޕޮލިޔުޓްވަމުންދާކަން ތި ފާހަގަކުރެއްވީ.  މީގެ ސަބަބުން  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވަން  އެއްޗެއް  ން 

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.   

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަޒީރު  އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ގެ  ސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީމޯލްޑިވްސް އެ

ޓަކައި   ދެއްވިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރުޞަތު  މި  ތެންކިޔު.  އިނގޭތޯ.  ނޭނގުނީ  ވީމަ  އައު  އަދި  އަޅުގަނޑު 

ދެންމެ   ޖެނެރަލް، މަޓީ. ދެން  ނަޒީރު ސެކްރެޓަރީ  އަޙްމަދު  މުޤައްރިރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުގެ 

ތުން ތި ބޭފުޅުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަނަކީ މިގޮތަށް ދަޢުވަތުދިނީމަ އެ  މުޤައްރިރު ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުވި އެއްޗަކާ ބެހޭގޮ

ނޭނގި   އޮތީ  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ދެން  އޮތީ.  ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށޭ  ބޭފުޅާ  ސީނިޔަރ  އެންމެ  ތަނެއްގެ 
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އެ އަޅުގަނޑަށް އެނގިއްޖެ. އެކަމަކު އެކި ކޮމިޓީތަކަށް  ކިފަހަރު އެކި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު ތި ވިދާޅުވީމަ 

ދަޢުވަތު މި ދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން ތިހެން ވިދާޅުވިޔަސް ދެން ހުރި ކޮމިޓީތައް ވެސް ހަމަ އެގޮތަށްތޯއޭ  

އިނގޭނެ  ؟ އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުން  ކަންނޭނގެ.  ރަނގަޅުވާނެ  ވިދާޅުވުން  އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  އެއަށް 

އަންނަންވާ ހުންނަވަނީ  މިތަނަށް  މި  ބޯޑުގައި  ބޯޑެއް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ނީ. 

ތަންތަނަށް   މިކަހަލަ  ޗެއަރމަނަކީ  ގޮތެއްގައި  އާއްމު  ދެން  ފޮނުއްވަނީ.  ސިޓީ  ތި  ޗެއަރމަނަށް  ޗެއަރމަނެއް. 

ރުވަންޏާ ދެން އޭގެ އެންމެ އިސް މީހަކަށް  ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މަޓީގެ ފަރާތުން ތަނަކަށް ހާޒި

ވަޑައިގަންނަވާފައި   ޖެނެރަލް  ތަންތަނަށް ސެކްރެޓަރީ  ގިނަ  ކަމަށްވާތީ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އުޅެނީ  ގޮތުން  އިދާރީ 

ވިދާޅުވެފައި   ސިޓީގައި  ފޮނުވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާލީ.  ހަމަ  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހުންނާނީ 

ބައެއް  އިންނަ ގަވާއިދުން ބާރު ލިބިގެން  ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި  ނީ 

މައްސަލައެއް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ދާކަމަށް  އަޅަމުން  މޫދަށް  ކުނި  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ރިސޯޓުތަކުން 

ބޭފުޅުން ތި  ގެންދަވަނީ. ދެން  މި  އަޑުއަހައިފިން.    ބައްލަވަމުންނޭ  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  ތި 

ތެދުފުޅެއް، ތި ވިދާޅުވީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގައި ރިސޯޓު މާނަކުރާގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ޑަސްބިން ހަމަ އުކާލަނީ  

އިސްތި ކަންނޭނގެ  ހުރެދާނެ  ދެން  ގޮތުގައި.  ހީވާ  އަޅުގަނޑަށް  ރިސޯޓުތަކުން  ހުރިހާ  ހުންނަ  ކަނޑަށް  ސްނާވެފައި 

ބަޔަކު ވެސް. އެކަމަކު ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މި ކަނޑަށް އަޅާ އެއްޗެއްސަކީ ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް އެއްޗެއްސޭ ކިޔާފައި  

މި   ވިދާޅުވާހެން  އެ  އެއްޗެހި ވެސް. ދެން  ނޫން  ކަންނޭނގެ ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް  އޭގައި ހުރޭ  އަޅާއިރުގައި  އަޅަނީ. އެ 

ނޫނީވި ތޮށިގަނޑު  ހީވަނީ  ކަރާ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންސިޑަރކުރަނީ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ތޮށިގަނޑު  އްޔާ އޮރެންޖު 

އަނެންހެން   އެއްޗެއްސެއް  އެ  ދެން  ހުންނަނީ.  ހިމެނިފައި  އެއްޗެހި  އެ  ކަންނޭނގެ  އެއްޗެހިވީމަ  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް 

ލައްގާ ހަމަ  އޭތި  ގޮތުން  އޮންނަ  އޮޔާއިވަޔާ  ނުވާނެ.  ހަލާކެއް  އެ  ރާސްލާފަކާ  ރަށަކަށް  އެ  އޮތިއްޔާ  ރަށެއް  ނެ 

އިނގޭ   ވެސް  ތި ވިދާޅުވީ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް  ލައްގާ އެއްޗެހި ކަންނޭނގެ  ގޮތުން  ހިސާބުގަނޑުގެ. އެހެންވީމާ، އެ 

އަޅަމުން   މޫދަށް  ކުނި  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވާހަކައަކީ  އޮތް  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހިނގާކަން.  އެހެން  އެކަން 

ދެން ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް. އަސްލުގައި ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް އަޅަނީ    ދާކަމަށް އެއީ

އެއްޗެހި   ދޯނީގެ  ޑަސްބިން  އަޅާ  ކިޔާފައި  ވޭސްޓޭ  ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް  މި  ޑިސްޕޯސްކުރާ  އެ  ރޭގަނޑު  އެ  ހަމައެކަނި 

އެއީ އެ ޑިސްޕިއުޓް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އޭގެ އިތުރަށް ކުނި  އުކާލަނީ. ދެން އޭގެ އެއްޗެހިތައް ލެއްގުމާއި ނުލެއްގުން  

އަޅާކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މައްސަލައެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެން ހަދާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް.  

އަ މީހުން  އެއްބައި  ބޭނުންކުރޭ.  މެތަޑް  އެކި  ޑިސްޕޯސްކުރަން  ރަބިޝް  ރިސޯޓުތަކުން  މި  އެ  އެކަމަކު  މިއްލައަށް 
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ކުރާއިރުގައި   އައުޓްސޯސްކޮށްގެން  ބޭނުންކޮށްގެން  ކޮންޓްރެކްޓަރ  މީހުން  އަނެއްބައި  ދޯނީގައި.  މީހުންގެ 

މިކަހަލަ   އެޅުމާއި  މޫދަށް  ގެންނަ މަގުމަތީގައި  އެ ކުނި މިހާރު މިސާލަކަށް ތިލަފުއްޓަށް  ފަރާތުން  އައުޓްސޯސްކުރާ 

ވެސް އަޑުއަހަން. ދެން މީގައި ރެސްޕޮންސިބަލްވާނީ ކޮންބައެއްތޯ، ރިސޯޓުތޯ    ކަންތައްތައް ހިނގާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު

އެ   ނޫނީވިއްޔާ  ރެސްޕޯންސިބަލްވާނީ  ރިސޯޓުތޯ  ދެން  ޑިސްޕޯސްކުރަން.  ތިލަފުށި  ޓު  ބްރޯޓް  އިޒް  އިޓް  އަންޓިލް 

މިހާރު  ؟ އައުޓްސޯސްކުރާ ފަރާތްތޯ ކަމަކީ  ރާއްޖޭ  160ދެން އަނެއް  މިހާރު  އެބައޮތް  ގައި. ސަތޭކަ އެތައް  ރިސޯޓު 

ދޯންޏެއް އެބައޮތް،   ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ކުނި    800ސަފާރީ  ހުރިހާ ތަންތަނުން  ހައުސް އެބަހުރި. މި  ގެސްޓު 

ޖެނެރޭޓްވާނެ. ދެން އެކަމަކު އަބަދު ވެސް ރިސޯޓު މީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ ދެއްތޯ. އެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  

ކަންނޭނ ކުންޏެއް  އިނގޭތޯ  ނެރޭ  އެބައުޅޭ  އިތުރަށް  އޭގެ  އަދި  މި  އިނގޭތޯ.  ވިސްނަވަންވީ  މީގައި  ބޮޑަށް  ގެ 

ސަތޭކައަށްވުރެން ގިނަ ޕްރޮޕަޓީސް އަންޑަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓު. އެ ތަންތަނަކީ މަޓީގެ މެންބަރުންނެއް ވެސް ނޫން އަދި  

އޮތް ބިމެއް. އެ ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ  ރިސޯޓެއް ވެސް ނޫން. ހަމަ ރަށްރަށް ނޫނީ ފަޅުފަޅު ނޫނީވިއްޔާ ހިއްކާފައި  

ނުވެތިބި   އިންޓްރޮޑިއުސް  މި  އަދި  ދާއިރާއިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަދި  އެއީ  އަސްލުގައި  ޓޫރިޒަމް.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ބައެއް. އެ ރިސޯޓެއް ރަޖިސްޓްރީވީމަތާ އެއީ ރިސޯޓެކޭ ބުނެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ޖެނެރޭޓްކުރާ ކުނި އަދި މާ  

ގިނަވާނެ ކަންނޭނގެ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޖެނެރޭޓްކުރާ ކުންޏަށްވުރެން. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް އެ އެއްޗެހި  

ތިއްބެވި   މިތާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ވެސް  އިނގޭތޯ. އެއީ  މިހާރު  ނޭނގެ  ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް  ޑިސްޕޯސްކުރާ 

 ހެން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިމުނީ މިހިސާބުން.  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނަވަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވާއިދު   މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވައިލާއިރު  އެއްޗެއް  މި  ކަންތައްތަކަށް  ބައެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  އާދެ! 

ހަމަ  އެއީ  މަޤުޞަދެއްގައިހެން.  ރަނގަޅު  ހަމަ  އަންނާނީ  އޮރިޖިންވެގެން  މަދު  ފުރަތަމަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ލުއި   

ކާބޯތަކެތީގެ   ރިސޯޓުތަކެއް އެގޮތަށް ދުރުދުރުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާއިރުގައި ކަރުގޮހޮރުކޮޅެއް، ބަތްކޮޅެއް، ބާކީ ހުރި 

ބައިތަކެއް މިހެން އަޅާލީމަ އެ ދާނެ. ދެން މި ރިސޯޓުތައް އަދަދު ގިނަވެ އޮކިއުޕެންސީ މައްޗަށް މިހެން ދިޔަވަރަކަށް  

އަންނާނެ  އަ ވެސް  ކެޕޭސިޓީއަށް  ޑިގްރޭޑްކުރުމުގެ  އެއްޗެހި  މި  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ނެޗުރަލް  މި  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   ނަޒަރަކުން  ސައިންޓިފިކް  މި  ކަންނޭނގެ  އެއީ  ހޯލްޑެއް.  ތްރެޝް  ކޮންމެވެސް  ކަންނޭގެ 

 އެހެން އުކާލާ ކަރުގޮހޮރުކޮޅެއް އަނެއް މަސް އައިސް  ވިސްނާއިރުގައި މި ކަންބޮޑުވާ ޕޮއިންޓަކީ. މަދު ރިސޯޓުތަކަކުން

  250ކާލާ އެ ނެތި ހަލާކުވެ ހިނގައިދާނެ. އެ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް. އެކަމަކު މި ދަންނަވާހެން ދުވާލަކަށް  
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ޝޫއެއް އެބަ  އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޓަނުގެ މި ބާވަތުގެ ކުނި އަޅުގަނޑުމެން މޫދަށް އަޅާލައިފިއްޔާ ދެން އޭގައި އި

މީހުންނަށް   އެ  ކަމަށްވެފައި  ދެކެން  ރީތިކަން  ރާއްޖޭގެ  އަންނަނީ  ދިވެހިރާއްޖެ  ފަތުރުވެރިން  ކޮޅުން  އަނެއް  ދިމާވޭ. 

މި   ދާވަރުވޭ.  ހިތްފަޅައިގެން  ފެނުނީމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ރިވިއު  ހުންނަ  ލިޔެފައި  މީހުން  އެ  މަންޒަރުން  ފެންނަ 

 މި އަންނަނީ މިތާ ރީތިކަން ދެކޭށޭ. އެކަމަކު ތިމަންނަމެންނަށް ފެނުނީ ގޮނޑުދޮށަށް  ދަންނަވާ އެއްޗަކީ ތިމަންނަމެން

މިތަނަށް   މީހާ  އަނެއް  ފެންނަ  ރިވިއު  އެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ކުންޏޭ.  ފާޑުފާޑުގެ  ޕްލާސްޓިކާއި  ހުރި  ލައްގާފައި 

ރަ ހަމަ  ފަތުރުވެރިކަން  މިއުޅެނީ  އަސްލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ގެނައުމުގެ  އަންނާނެތޯ،  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ނގަޅު، 

ވިއްކަން   ޕްރޮޑަކްޓު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތިއްޔާ  މާހައުލު  ރީތިކޮށް، ސާފުކޮށް  ކަމަކީ.  މި  ކަމެއް  ކުރާ  ގޮތުން 

ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ. ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހަމަ ގިނަ ރަށްތައް ހުރީ މިހާރު ގޮނޑުވެފައި އިނގޭތޯ.  

ބޭރުގައި  މީހުން   ކޮމިޓީން  އާއި  ކޮމިޓީ  ކަމެއް މި  ގިނައިން ފާހަގަކުރަމުންދާ  ވަރަށް  މެންބަރުން  އުޅޭ، އިއްޒަތްތެރި 

ވެސް ހަމަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ ކަމެއް ރަށްތައް މިހާރު ހުރީ ގޮނޑުވެފަ. ޚާއްޞަކޮށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިއައި  

ނެތް ކުނިފުނިތައް  ބޮޑެތި  ހަމަ  އެކީގައި  ޙަޤީޤަތަކަށްވާނީ.  ބަންދާ  ހަމަ  އެއީ  ވެސް  ދެންނެވުން  ނެތޭ  ރަށެއް   

މައްސަލަ   މުޅި  މި  ކަންނޭނގެ  އަލިއަޅުވާލައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޕޮއިންޓަށް  އެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ހަމަ އިނގޭތޯ. މި  ފެސިލިޓީތައް  ކުނި ނައްތާލާނެ  ހުންނަންޖެހޭ  އެބަ  ގާތުގައި  މި   އެންމެ  ހައްލުވާނީ. އެއާއެކީގައި 

ގާތުގައި   ޤަބޫލުކުރަން.  ބަރާބަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެންނާނެކަން  ސޮލިއުޝަން  މީގައި  ބަލައިގެން  އެސްޕެކްޓަކުން 

މެނޭޖުކުރާނެ   ކުނި  ބައްސަވައިގެން  މިނިސްޓްރީން  ސަރަޙައްދުތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނަންޖެހޭ. 

އް މި ކުރައްވަނީ އެގޮތުން ކަމަށް ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފެސިލިޓީސް  ފެސިލިޓީސްތައް ހެއްދެވުމުގެ ކަންތައްތަ

ބޭނުންވާނެ   ސާފުކުރަން  ކޮމިޓީން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެވެސް  ހިނގާތޯ  ރަނގަޅަށް  ވެސް  ތަންތަން  ހުރި  މިހާރު 

 ވަންދޫ. ދެން އެ އަތޮޅުގެ  ކަމެއް. މިސާލަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ތަނެއް ރ.އަތޮޅު

އެބަ އިންނެވި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ސުވާލު ވެސް އަންނާނެ ކަންނޭނގެ. ވަންދޫ   މެންބަރަކު ވެސް 

ކަމަކީ؟ ހިނގާތޯ އެބަ އެ ސަރަޙައްދުގެ ރިސޯޓުތަކުން ދެން ކީއްވެތޯ  ؟ ކޮބައިތޯ އޭގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޗީވްވި 

އެހެންވީމާ، ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ،  ؟ ވީމޫދަށް ކުނި އަޅަން

 އެ ބޭފުޅުން މީގައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަޢުބެއިދް  އިސްމާޢީލް މެނޭޖަރަ  ޖެނެރަލްގެ ކޯޕަރޭޝަން  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ ޢުބެއިދު، ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން. މި އަޅުގަނޑުމެން  

އަހަރަށް  ދެން ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއްގެ ގޮތުން ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފައި އިނީ ވޭތުވެދިޔަ ދެ  

ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެ. ދެން   ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނާދޭ  މަދު  ވަރަށް    100ބަލާލިއިރުގައި ދެން މިދިޔަ އަހަރު 

އެންމެ   ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އަދަދު  ވިދާޅުވި  އެ  ދެންމެ  ދެން  ގެނޭ.  ތިލަފުއްޓަށް  ކުނި    60ރިސޯޓުން 

އިތުރުން އޭގެ  މި ނުގެންނަނީ. ދެން  މި އިންނަނީ  ރިސޯޓުން  ފާހަގަކުރެވިފައި  ގެންނައިރުގައި ޢާއްމުކޮށް މި  ކުނި   

ދެން ސަޕްލައި ދޯނިފަހަރުގައި ދެން ދެ މަސައްކަތެއް މި ކުރަނީ. ކުނި ގެނެއްސަ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް އޮފްލޯޑްކޮށްފައި  

ގެންނައިރުގައި   މިހެން  ދަނީ.  މި  އަނބުރާ  ހިފައިގެން  ސަޕްލައި  ކުރަނީ،  ސަޕްލައި  ކުނި  ދެން  މި  ގެންނަނީ  މި 

ނޫން.   ފޮރުވާފައެއް  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ލޫސްކޮށް  އަޅާފައި  ހުންނަނީ  މި  ޚިލާފަށް.  މިންގަނޑާ  އުފުލުމުގެ 

ވަރަށް   ފުރުޞަތު  އެޅުމުގެ  މޫދަށް  ކުނި  ސަބަބުން  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީކީއެއް.  މި  ނޫން  ބަންދުކުރެވިފައެއް 

މިވަގުތު ދެން  އެބަދޭ.  އަޕްގްރޭޑިންގގެ    ބޮޑުވެގެން  ވަންދޫ  އޯޕަންކޮށް.  އިނީ  އެކަނި  ތިލަފުށި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެއްޗެއް   އިތުރު  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތަށް  ދެން  ވަންދޫ.  ބަންދުކޮށްލާފައި  އިނީ  މިވަގުތު  މަސައްކަތްތަކަކަށް 

 ފާހަގަކޮށްލާކަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ބަންދުކޮށްފައި   ވަންދޫ  ކުރަނީ.  މި  އޮޕަރޭޓް  މި  އެކަނި  ތިލަފުށި  ވިދާޅުވިގޮތުން  ތި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އަޕްގްރޭޑްކުރަން. އެތަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ރަނގަޅަށް ހިނގިތޯ އަޕްގްރޭޑްކުރަން ބަންދުކުރާއިރު. ތިލަފުށި ބަންދެއް  

، މިއީ މުހިންމު ސުވާލެއް ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަނޑު އަނެއްހެން ސުވާލު ދަންނަވާކަށް  ނުކުރޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ދާނީ.   ކުރިއަށް  ދެން  އަޅުގަނޑު  އަރުވާފައި  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ނޫން. 

 . މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރަތަމަ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން އަސްލުގައި މި ދެކެވޭ ވާހަކައިގައި  

ހޮޅުއަށީގައި   ވެސް  އަރާ  ކެފޭތަކަށް  ހަމަ  ކަންނޭނގެ.  ކުރެވިދާނެ  ޝަކުވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

މިތާނގައި ވެސް ހަމަ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަންނޭނގެ. އަސްލު ބޮޑަށް    ވެސް މި ކުރަނީ ޝަކުވާ.

މިކަން   ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެއާއެކީގައި  ވާހަކަ ދައްކަންވީ. ހަމަ  ހައްލަކަށް ކަންނޭނގެ 
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ކުނި  ރިސޯޓުތަކުން  ވެސް  ބޭނުންކުރާއިރުގައި  ބަސް  މި  ވެސް    ކުރާއިރުގައި،  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ވާހަކަ.  އުކާ 

ރާއްޖޭގެ   ކޮށްގެން  ހޭދައެއް  ބޮޑު  ދައުލަތުން  ހަމަ  ރާއްޖޭގެ  އެއީ  ނޫން.  ގޮތެއް  ޒިންމާދާރު  އެއީކީ  ޤަބޫލުކުރަން 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރާއިރުގައި  ކުރަނީ.  މި  ކަންކަން  މި  ބްރޭންޑުކޮށް  މާކެޓުކޮށް،  އިސްތިހާރުކޮށް،  ރިސޯޓުތައް 

ބޮޑެތި  ފާހަގަކޮށްލަ ވަރަށް  ހިމާޔަތްކުރަން  ތިމާވެށި  ރާއްޖޭގެ  އެ  ނިސްބަތުން  ރާއްޖޭގެ  އެގޮތަށް  ހަމަ  ޖެހޭނެ  ން 

ބައެއް   ޙަޤީޤަތުގައި  ރިސޯޓުތަކުގެ،  ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ،  ރިސޯޓުތަކުން.  ކުރައްވަނީ  ވެސް  މަސައްކަތްތައް 

އޮތީމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނީ. އެ ޖާގަ ދީފައި    ރިސޯޓުތަކުން މިކަން ކުރަނީ ވެސް މި ގަވާއިދުން އެ ޖާގަ ދީފައި

ވެސް   ނޫންކަން  ކަމެއް  ކުރާ  ރާވައިގެން  ހަމަ  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބަލަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އޮތީމަ 

މީހުން   ދޯނިފަހަރު،  މަހަށްދާ  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ހަމަ  އުޅޭ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. 

އިނގޭތޯ.   އަތޮޅަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދިޔައިން  ފަހުން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ފެރީ.  ޖާގައިގެ    33ރަށްރަށް،  މީހުންގެ 

ލޯންޗު    3ލޯންޗެއްގައި ހަފުތާއަކު   ކޮޅަކަށް    3ދަތުރުކުރާއިރު، އޭގެ އެއް  ދަތުރެއްގައި  ކޮންމެ    33ދަތުރުކުރާއިރު 

ފެންފުޅި އިނގޭތޯ. މި ލޯންޗު ތެރެއިން    33ސްކޯދު ޕެކެޓު އެއްލައިލާ.  ބި  33ޕެކެޓު އެއްލައިލާ ބޮއެފައި ކަނޑަށް.  

އުޅަދުތައް ވެސް، މަސްދޯނިތައް ވެސް މި   އެހެން  މީހުން ސަރވްކޮށްދޭ އެއްޗެހި. ހަމަ އެގޮތަށް ފެރީ  އެ  ކޮޅަކަށް 

ބޮ ވަރަށް ބޮޑަށް  އްސުންލާފައި އޮތް ކަމެއް  ހުރިހާ އެއްޗެއް. މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުގައި 

ބަދަލުގައި   ބެލުމުގެ  ޒިންމާވަނީ  ކޮންބައެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  އިނގޭތޯ.  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް 

ކަމެއްތޯ ކޮން  ކުރެވޭނީ  އަންނަން  ހައްލަކަށް  މިކަމުގެ  އަސްލު  ހީވަނީ  ބޭނުން  ؟ އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު 

މިނި ކީއްވެގެންތޯއެންވަޔަރަންމަންޓް  ލަނީ  މި  ބަދަލުނުކުރެވި  ގަވާއިދު  އަސްލުގައި  ކުނިއަޅަން  ؟ ސްޓްރީއަށް  ދެން 

ތިލަފުއްޓަށް   ކުނި  އުފެދޭ  އުލިގަމުގައި  މިސާލަކަށް  މަޖުބޫރެއްނުކުރެވޭނެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަނޑަކަށް، 

އެންމެ ފަހުން ހަމަ    ގެންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން އެއީއެއް. ވަންދޫ އެއީ 

ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކޮށްގެން ރ.އަތޮޅުގައި ހަދާފަ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައިމު ވެސް  

ނގެ  އެތަން އޮތް ގޮތް އެނގޭ. މިހާރު ވެސް އަޕްގުރޭޑިންގއަށް ބަންދުކޮށްފައޭ އެ ވިދާޅުވީ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭ

ކޮންއިރަކު ކަމެއް އެތަން ހުޅުވިފައި ހުރީއެއް. އެ ތަނުގެ ބޭނުމެއް އެ ހިސާބުގެ މީހަކަށް ހިފޭތަނެއް ނުފެނޭ އަސްލު.  

ބޮލަށް   ބައެއްގެ  ވަކި  ހައްލެއް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހައްލެއް،  މިދެންނެވީ  ކަމަށް  މި  މީގައި  އަސްލުގައި  އެހެންވެގެން 

ހައްލެ ނުތިބެ  ޖަހަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ވާހަކަދެއްކުން  ކޮބައިތޯ  ގޮތަކީ  އް ގެނެވޭނެ 

 ދެކެނީ އަސްލުގައި. ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭގައި އެބަ އޮތް. އެއީ މި ހުށަހެޅިފައި   ނުކުތާއެއް  މުޤައްރިރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެއް 

އަޅުގަނޑު   ލޭންގުއޭޖު އެގޮތަށް  ހަމަ  ބަޙުސް މި ކުރަނީ. މައްސަލައިގައި އޮތް  މައްސަލައަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް 

ރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުން ބާރު ލިބިގެން  ހުށަހަޅަނީ. އޭގައި މި އޮންނަނީ ފަތުރުވެ

ބައެއް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނިއަޅަމުންދާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  

އޮތް ގޮތް. ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި  ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ބެލިބެލުމުން    އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި 

މިދަންނަވާ ހިސާބުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަދި ތިބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން ވެސް އެބަ އެނގޭ  

ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާއިން  ޓޫރިޒަމް  ކަމެއްކަން.  އޮތް  ކަންބޮޑުވުން  އެ  ހިނގާކަމާއި  މިގޮތަށް    މިކަން 

އެއީ   ބޭއްވިދާނެ.  ބައްދަލުވުމެއް  އެހެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ވާހަކަދައްކަންޏާ  ކުރިއެރުންތަކުގެ  ތިމާވެށީގެ 

އިނގޭތޯ.   ކުރިއަށްދާނަން  މެދުކަނޑާލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަންގިއަށް  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ވެސް  ޝައްކެއް 

ލާފައި އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ދެންމެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ބަންގިއަށް މެދުކަނޑާ

ކޮމިޓީއަށް   ސުވާލެއް،  ކުރެއްވި  ފަރާތުން  މަޓީގެ  ކުރިން  އަދި  އެކީގައި  ނުކުތާއާ  ފާހަގަކޮށްލީ  މި  އަޅުގަނޑު 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ހާޒިރުވުމުގައި ކިހިނެއްތޯ އެހެން ކޮމިޓީތަކުން ކަންތައް ކުރާނީ. ދެން ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރައް

އެންމެ   ހިންގެވުމުގެ  އިދާރާއެއް  އެ  ވާހަކައަކީ  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  އެއްގޮތަކަށް.  އޮޕަރޭޓްކުރާނީ  ކޮމިޓީއެއްވެސް 

މެންބަރުން   ކަމަށް  ވަޑައިގަންނަވާނެ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މުވައްޒަފެކޭ  ހުންނެވި  އިސްކޮށް 

ހުންނަވާނީ    އެކްސްޕެކްޓް ޖެނެރަލް  ވެއްޖެއްޔާ ސެކްރެޓަރީ  މަޓީގެ ފަރާތުން  މަޖިލިސް މިސާލަކަށް  ކުރައްވަނީ. އަދި 

ހިންގެވުމަށް.   ހުންނަވާނީ  ޑިރެކްޓަރެއް  މެނޭޖިންގ  ވެއްޖެއްޔާ  ކުންފުންޏެއްގައި  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ. 

ކޮ އެއީ  ދެން  ހުންނަވާނީ.  ވަޒީރެއް  ވެއްޖެއްޔާ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރީއެއް  އަންޑަސްޓޭންޑިންގ.  މަން 

ހައްލަކީ މީގައި  ވިދާޅުވި، ކޮބައިތޯ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ދެންމެ  ފަރާތުން  ؟ މިނިސްޓްރީގެ 

މި ކުރައްވާ ކަންތަކަކީ އޮޕަރޭޓް އެބަ ކުރެވޭތޯ؟ ކޮބައިތޯ މިނިސްޓްރީން  ވެސް  ދުވަހަކު  ؟ އަދި އެއާއެކީގައި ވަންދޫ 

މިހާރު އަޕްގުރޭޑަށް ބަންދުކުރާނީ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހިނގާ ތަނެއް ވަރަށް ލޯޑު ބޮޑުވެގެން ކަމަށް  ؟ ކުރެވުނުތޯ

އެ   އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  އެއްޗެއް    3އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިނިސްޓްރީން  އެންވަރަމަންޓް  ނުކުތާއަށް 

 ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން.  

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ނަސީރު هللا ބްދުޢަޓް މިނިސްޓަރ ސްޓޭރަންމަންޓުގެ ޔަ އެންވަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް
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މުރުތަޟާއަށް   ދެން  ދަންނަވާލާފައި  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މައްސަލައާ   ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  އިނގޭތޯ.  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ސްޕެސިފިކް  ވަންދޫގެ  ދެން  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް 

މިނިސްޓްރީ ވަންޏާ  ވާހަކަދައްކާކަމުގައި  ވެސް  ބެހޭގޮތުން  ފަހަރަކު  އެތައް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދެކޭގޮތުގައި  ން 

މި   މިހާރު  ގޮތަށް  އޮތް  މިކަން  5.3.3އެދިފައި  ހައްލުވާނެ  މިވަގުތަށް  ވަގުތުން  މި  އުވާލީމަ  މާއްދާ  މިއޮތް  ގައި 

ކަ ކުރަންޖެހޭ  އެހެން  ދެން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މަނާ  އެއީ  ކުނިއެޅުން  މޫދަށް  ނާމައަކީ  ނެތެކޭ  އިނގޭތޯ. އޭގެ  ންކަން 

ކުރަނިކޮށް   ރިމޫކް  ލޫޕްހޯލް  އެ  މާއްދާ،  އެ  ހައްލުކުރަންޏާ  އެކަން  ވަގުތުން  އެކަމަކު  މިދަންނަވަނީ.  ނޫން 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ހައްލެއް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ދެކެނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެމުރްތަޟާ  އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މިނި

ކުރެއްވި   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި.  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކަ  3ސުވާލަށް   އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ހިމެނޭކަން  ކޮން،  ބައެއް  ހައްލުކުރެވޭނީ  ކަންތައްތައް  މި  މަކީ 

ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ހައްލު އެބަ   ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި  ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 

ގާނޫނު. ގާނޫނެއް އެ  އެއް  އޮތް  އެބަ  މިކަން  ވިސްނާލެވިއްޖެއްޔާ  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަ  އޮތްހެން. އެއީ މި 

އެބަބުނޭ   ގާނޫނުގައި  އެ  ގާނޫނު.  ބެހޭ  ހިމާޔަތްކުރުމާ  ތިމާވެށި  ގާނޫނަކީ  އެއް  އޮތް.  އެބަ  ގަވާއިދެއް  ދެ  އޮތް. 

ރާއްޖޭގައި ކުނި އެޅޭނީ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށޭ. އެނޫން ތަނަކަށް ކުންޏެއް ނޭޅޭނެއޭ. 

ގަވާއިދެއް އެބައޮވޭ އެ ގަވާއިދުގައި އެބަބުނޭ ކުނިއަޅާ ތަނަކީ އެއީ ތަންފީޛީ    ދެން އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައި އޮތް

ކަނޑައެޅީމަ  ތަނެއް  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ވާންޖެހޭނެއޭ. މާނައަކި  ތަނަކަށް  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  އިދާރާއިން 

ންތަނަށް ކުނިއެޅޭނީ. ދެން އޮތީ ޓޫރިޒަމް  އީ.ޕީ.އޭ އިން އެތަނަކަށް ލައިސަންސެއް ދޫކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ތަ

މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު. އެ ގަވާއިދުގައި ބުނަނީ ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަތޮޅުން ބޭރަށޭ ކުނިއެޅޭނީ. 

އަޅަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެހެން  އެއީ  ހާލަތެއްގައި.  އަޅަންޖެހިއްޖެ  ކޮންމެހެން  އެއީ  ޖެހިއްޖިއްޔާ  އަޅަން  ހާލަތް  ކަނޑަށް   

ކާރިޘާއެއް،   ޤުދުތަރީ  ހިމެނެނީ  ގަވާއިދުގައި ޑިފައިންކޮށްފަ. އޭގެ ތެރޭގައި  އިން އެ ތަންފީޛުކުރާ  އެބައޮވޭ އީ.ޕީ.އޭ 

ޓޫރިޒަމް   އެހެންވީމާ،  އެބަހިމެނޭ.  ތެރޭގައި  ގަވާއިދު  އެ  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ލިސްޓުކޮށްފައި  އައިސް  އެހެން  ދެން 

ސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އެހާ ލުއިކޮށް ކަމެއް އެ ކަންތައް އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދުގައި ވެ

އަޅުގަނޑަށް   ދެން  ކުރެވޭނެ.  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރުން  އެކަން  ވެސް  ތެރެއިން  ގަވާއިދު  މިނިސްޓްރީގެ  ޓޫރިޒަމް 
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ވިގޮތަށް ހަމަ ގިނައިން ރިސޯޓުތަކުންނެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދެންމެގައި މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވެސް ވިދާޅު

ކޮންޓްރެކްޓަރ   އެ  އެހެންވީމާ،  އައުޓްސޯސްކޮށްފަ.  ހުންނަނީ  މި  ރިސޯޓުތަކުން  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ކުނިއަޅަނީ  ނޫން 

ރިސޯޓުން.   ނަގަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ނޫން.  ނުނެގުމެއް  ޒިންމާ  އޭގެ  ރިސޯޓުން  މާނައަކީ  އޭގެ  ދެން  ކަމަކީ.  ކުރާކަމެއް 

ރާ އީ.ޕީ.އޭގައި  ސަބަބަކީ  އޮންނަންވާނީ  އުޅަނދެއް  އުފުލާ  ކުނި  އެބަބުނޭ  ގަވާއިދުގައި  މެނޭޖުމަންޓް  ވޭސްޓް  އްޖޭގެ 

ހަވާލުކުރަނީ   ކުނި  އެ  މީހުން  އެ  ކަމެއް  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ  ރިސޯޓުތަކުން  އެހެންވީމާ،  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައޭ. 

ޕާޓީއަކާތޯ. އެއީ އެގޮ ތަށް ކުރެވިގެން ނޫނީ އީ.ޕީ.އޭއަކަށް ވެސް މޮނިޓަރއެއް  އީ.ޕީ.އޭގެ ރަޖިސްޓަރޑް ލައިސަންސް 

ވެސް އީ.ޕީ.އޭއަށް މޮނިޓަރކުރެވެނީ އީ.ޕީ.އޭގައި އެ   ހާލަތުގައި  މިއޮތް  މިހާރު އީ.ޕީ.އޭގައި  ނުކުރެވޭނެ. އަދި  ވެސް 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިއިރު  އީ.ޕީ.އޭގައި  އަޅުގަނޑު  އޭރު  ދެން  ރަޖިސްޓަރކުރެވިގެން.  ވެސް  އުޅަނދެއް   

ކުނި   އިޢުލާންކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ނެރުނުއިރު  ގަވާއިދު  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަންކޮށްފައިހެން.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އުފުލާ އުޅަނދުތައް އީ.ޕީ.އޭގައި ރަޖިސްޓަރކުރަން. އެކަމަކު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެއުޅެ ތިން ހަތަރު ފަހަރުމަތިން  

ވާގޮތެއް ނުވި. އަދިވެސް އެކަން ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ. ދެން ވަންދޫގެ ކަންތަކުގައި  އިޢުލާންކޮށްގެން ވެސް އެކަމެއް  

ވަންދޫގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނެ   ގެނެވޭނެއޭ. ދެން  ކުނި  ވެސް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ވަންދޫގައި މިހާރު 

ރިސޯޓުތަ ސަރަޙައްދުގެ  އެ  ވެމްކޯއިން  އެއީ  ހަދާފަ.  ގައިޑްލައިނެއް  ގައިޑްލައިނެއް  މިހާރު  ފޮނުވާފައިވާނެ  ކަށް 

މިއުޅޭގޮތަކީ ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ރިސޯޓުތަކުންނެއް ނޫން   ގޮތް. ދެން ވެގެން  ވަންދޫއަށް ކުނި ގެންނަންޖެހޭ 

ބޭނުމެއްނުވޭ،   އުޅަނދުތަކެއް  އެ  ދެން  އައުޓުސޯސްކޮށްގެން.  ރިސޯޓުތަކުން  ގެންނަނީ  ކުނި  ގެންނަނީ.  ކުނި 

 މިއިންނަގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ބަޔަކު އަންނަންޖެހޭނީ. އޭގެ މާނައަކީ ހަމަ  ގައިޑްލައިންގައި

ބޭނުމެއްނުވޭ އުޅެއުޅެ ރަޖިސްޓަރވާކަށެއް   އެހެންވީމާ، އެ މީހުން  ޕާޓީއަކުންނޭ ކުނިގެންނަންޖެހޭނީ.  ލައިސަންސްޑް 

ނަގާކަށް. ނުވެގެން ވެމްކޯއިން އެ ސަރަ އެއްގޮތަށް  ލައިސަންސެއް  ގައިޑްލައިނާ  ރިސޯޓުތަކަށް ފޮނުވައިގެން  ޙައްދުގެ 

އެ މީހުންނަށް ކުނި ނުގެނެވެނީ. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓުތަކުން މިހާރު ވެސް ވަންދޫއަކަށް ކުންޏެއް ނުއެއްގެނޭ. މިހާރު  

ނަގައިގެން ގެނެސްފައި ހު ރަށްރަށުން  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ވެމްކޯއިން  ހެރީ  އެ  ގެނެސް  ރި ކުނިތައް. ދެން  ވަންދޫއަށް 

ބޮޑެތި   ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  މިކަމަކީ  ކަމެއް  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  މީގައި  ދެން  އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ.  އެތަން 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް އެ ކަމަކަށް އެ ވަގުތަކަށް ނުއެއް ލިބޭ.  

މި  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ހަދާފައި  ޕާޝަލީ  އަންނަނީ. ދެން ވަންދޫއަކީ އެގޮތަށް  މި  ހަދަމުން   ލިބެނީ. ލިބޭވަރަކުން 

ލޭންޑް   ހުންނަނީ  މި  އެތާ  ހެދިއިރު  ހެދީ.  ދަށުން  ފައިނޭންސްގެ  ބެންކުގެ  ވޯލްޑް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަނެއް.  ހުރި 

އެ ޕްލާންޓް  އިންސަލިޑޭޝަން  މިހާރު  ޕްލާންޓެއް.  އިންސަލިޑޭޝަން  ދެން  މެނޭޖުމަންޓް  ފިލްއަކާއި  ވޭސްޓް  އިނދީ 
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ދުވާލަކު   އެއީ  ބަދަލުކުރެވިފަ.  އެހެންނަމަވެސް،    40ޕްލާންޓަކަށް  ޑިޒައިންކުރެވޭ  ކެޕޭސިޓީގައި  ޓަނުގެ    38ޓަނުގެ 

ގަޑިއިރުގައި ކުރެވެންޏާ. ދެން މީގެ އަނެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ    24ޕްރޮސެސްކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އެއްޗެއް  

މިގޮ ދެން  ތަންތަން  ޕްލޭން.  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  ރާއްޖޭގެ  އެބަޖެހޭ  ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޑިވަލޮޕްކުރާއިރު  ތަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އިޝޫއަކީ މިގޮތަށް ޕްލޭންކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަނުގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅަން މިޖެހެނީ  

ކަނޑައަޅައިގެން. އަޅުގަނޑު ޕްލޭނަށް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ އޭރު  ނެޝަނަލް  މެން ވަންދޫ ތަރައްޤީކުރިއިރު 

ރަށް. އެއީ ދެން ބަދަލުވާނެ    45އިންސަލިޑޭޓަރ ސައިޒުކޮށްފައި އެއިނދީ މި ސަރައްޙަދުގައި އުޅޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ  

އޮތީ   އޭރު  ނޫން.  ވެސް   15އެއްޗެއް  ކޮޅުމައްޗެއް  އަންނާނެކަމުގެ  ރިސޯޓެއް  އިތުރު  އޮޕަރޭޝަންގައި.    ރިސޯޓު 

ރިސޯޓު. މާނައަކީ އޭގައި ޑަބަލް ވިޔަސް    43ފެންނާކަށް ނެތް. މިހާރު އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮޕަރޭޝަންގައި އެބައޮތް  

ޑަބަލްވެގެން އެ ދިޔައީ އެ ސަރަޙައްދުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އަދަދު. ދެން ރާއްޖޭގައި ކުނި އުފައްދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު  

. އެކަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޓީ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ޓޫރިޒަމް ބޭފުޅުން  ރިސޯޓުތަކުން ބޮޑު އަދަދެއް މި އަންނަނީ

ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަންނޭނގޭ ރިސޯޓުތަކުގައި ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު މަދެއްނުކުރެވުނު. ސަބަބަކީ ހައި އެންޑް  

ބުފޭއަށް އަރުވާނީ އެ ވަގުތަކު އެ  ރިސޯޓުތަކަށްވީމާ މި ހުންނަނީ ބުފޭ ސިސްޓަމަށް ކެއުން މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ކުންޏެއް   އުފެދޭ  އެތާނގައި  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ބަލާފަ.  އޮކިއުޕެންސީއަށް  އޮންނަ  ތަނެއްގައި 

މެނޭޖުކުރެވެންޖެހޭ ޓޫރިޒަމް ގަވާއިދު ތެރެއިން ވެސް އެބައިން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވެސް. ދެން އޮތީ ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް  

ނިކް ވޭސްޓަށް ކިހިނެއްތޯ ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ވެސް އެބައޮތް ކުރެވެން. އެއީ ރަށުގައި  ނުވަތަ އޯގަ

ޓޫރިޒަމް   އަދި  މިނިސްޓްރީއާ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެބަހުރި.  ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ  ވެސް 

ހައްލެ އެކަމަށް  ގުޅިގެން  މަޓީއާ ވެސް  އަދި  މިހާރަށް ވެސް. ދެން އޭގައި  މިނިސްޓްރީއާ  އް ގެނެވިދާނެއޭ މިހާރުން 

ޖެހޭނީ ރިސޯޓުތަކުން ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިންވެސްޓެއް ކޮށްލަން އެ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ.  

އަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް ރިސޯޓުތަކުންނެއް ނޫން ސީދާ ކުނިއަޅަނީކީ. އެއީ  ވެސް  ޅުގަނޑުމެން ދެން ކުރީގައި 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ރިސޯޓުތަކުގެ ޒިންމާ ނިމުނީކީއެއް ނޫން އެހިސާބުން. ރިސޯޓުތަކުން  

އޮތް   ރަޖިސްޓަރވެފައި  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  އީ.ޕީ.އޭގައި  ހަވާލުކުރަނީ  ކުނި  އެ  އެމީހުން  އެބަ  ޒިންމާވާންޖެހޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ. އުޅަނދަކުންތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދު

މިހާރު   ފާހަގަކޮށްފި  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ދެންމެ  ބޭފުޅުންނަށް.  މަޓީގެ  ސުވާލު  އެއް  އަޅުގަނޑު 

ހުއްދަކޮށްފައި   އޮންނަ،  އެ  ކުނިއަޅަން  ކަނޑަށް  މިހާރު  ގަވާއިދުގައި  ލިބިދާނެކަމަށް  ހައްލެއް  ވެސް  ވަގުތީގޮތުން 

ހެން އުވާލައިފިއްޔާމުން އެ ރިސޯޓުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ކިހާވަރެއްގެ  އޮންނަ ހުއްދަކުރުން އުވާލައިފިއްޔާމުން. ދެން އެ 

ވެދާނެތޯ ހައްލަކަށް  އެއީ  އާއި  ކުރާނެތޯ  އުނދަގޫތަކެއް  ނޫނީ  ހައްލަކަށް  ؟ އަސަރެއް  އެއީ  ދެވޭނެ،  ދެން  އެކަމަށް 

ކިހިނެއްތޯ ވާނީ  ދެން  އިތުރަ؟ ނުވެއްޖިއްޔާ  އޭގެ  ދެން  ބޭނުން.  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްލަން  ޓޫރިޒަމް  އެ  ށް 

މިނިސްޓްރީން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބައިން ގާތްގަނޑަކަށް ޓޫ ޓު ތްރީ މަންތްސް ތެރޭގައި ޑްރާފްޓް  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ    2019ފައިނަލްކުރެވި ގެޒެޓްކުރެވޭނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް،  

އީ.ޕީ.އޭ ދެން  އާއި  މި  ވާހަކަ  ހައިލައިޓްކޮށް  މައްސަލަ  މި  ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި  އެތައް  ފާހަގަކުރި  ވެސް  އިން 

ފުދޭވަރަކަށް   ޓައިމްލައިނަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް  މަޝްވަރާކުރެވެން. ދެން އެހެންވީމާ، މި  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 

އަ ކަންތައްތަކެކޭ.  ގަވާއިދެއްގެ  ކުޑަ  ކުޑަ  ހަމަ  މިއީ  ތްރީ  ދުވަސްވެއްޖެ.  ޓު  ޓޫ  އަދިވެސް  ދަނީ.  މި  ހަރުތަކެއް 

މިކަހަލަ   ވިސްނައިގެން  ސީރިއަސްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  މިއަށް  އެހެންވީމާ،  ލަސް.  މާ  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  މަންތްސްވީމަ 

ތެރޭ މިކަން ނިންމާލެވިދާނެހެން. މިސާލަކަށް   ކަމެއް ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދުވަސްތަކެއް ނޫނީ ހަފްތާތަކެއް 

އެ  ގަވާ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދާނީ  އެއްކޮށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އެއް  ހަމަ  ނަގަންޏާ  އަހަރުތަކެއް  ހަދަން  އިދެއް 

ކޮމިޓީގެ   ވިސްނަވަން  މެދު  މިކަމާއި  އެހެންވީމާ، ސީރިއަސްކޮށް  ނުކޮށް.  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހަދަންހެން  ގަވާއިދުތައް 

 ރިއްޔާ.  ފަރާތުން އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ފުރަތަމަ މަޓީ. ދެން އޭގެފަހުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަޒީރު  އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ގެ  ސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީމޯލްޑިވްސް އެ

އެއްޗަކީ   އޮތް  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުގައި  ކުރި  މަޓީއާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުނި، ފުރަތަމަ ވާހަކައަކީ އިނގޭތޯ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކޮންމެ ރިސޯޓަކުން ވެސް އެ ރިސޯޓުގެ  

 ބަލާއިރުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އެމައުންޓް އޮފް ކުނި  އޮކިއުޕެންސީ މަތިވިޔަސް ނަންބަރު އޮފް ބެޑްސްއަށް
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އިޔަރސް އެގޯ އަޅުގަނޑުމެން ޖެނެރޭޓްކުރަނީ    5ޖެނެރޭޓެޑް އިން ދަ ރިސޯޓް އިޒް އިންކްރީޒިންގ އިނގޭތޯ. މިހާރު  

ރޫމަށް   ޕަރ  ނޫނިއްޔާ  ބެޑަށް  %   100ޕަރ  ބައި  އަޕް  ގޯން  އިޒް  އިޓް  މޭބީ  ކަމަށްވަންޏާ  ދަނީ    .10ކިލޯ  ހަމަ 

މައްޗަށް. އެއީ ރިސޯޓުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ކާ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކޮށް ގެންގުޅުމާއި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް  

އިތުރު ޕެކެޖިންގ އާއި އެއްޗެހިތައް އައިމަ ވާގޮތަކީ ކުނި ހަމަ ގިނަވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން މި ކުނި ގެޓް ރިޑްކުރުމަކީ  

ނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅުއްވާ  ހަމަ  މިކަމާ  ހަމަ  އަދި  އިންޑަސްޓްރީގައި.  ރިސޯޓު  އިނގޭތޯ  ޗެލެންޖު  ވަން  ންބަރ 

ބޭފުޅުންނާ.  މި  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މިއީ.  ޗެލެންޖެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން 

އިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީގެން ނޫނިއްޔާ  އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އޮތް ކަމެއް މިކަމަކީ. ދެން މިހާރު ރިސޯޓުތަކަށް މި ގަވާ

ބަދިގޭ   އެއްޗެއްސާއި  މަސްކަނޑާ  ހުންނާނީ  އޭގައި  އެއީ  ޑަސްބިން.  އެއްޗަކީ  އަޅާ  މި  ނަމަވެސް  ނުދީ  ހުއްދަ 

ސާމާނާއި ބުފޭތަކުން ބާކީބާ އެއްޗެއްސާއި އެ އެއްޗެހި ހުންނާނީ. ދެން އޭގެ އިތުރު އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެ. ގިނަ  

% ރިސޯޓުތަކު ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  އެކަން    90ން  ދެން  އެގޮތަށޭ.  އޮޕަރޭޓްކުރާނީ  ރިސޯޓްސް  ދަ  އޮފް 

ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެހެން.  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ދަތިތަކާ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަންދުކޮށްލައިފިއްޔާ 

މެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަން  އެހެންވީމާ، ދެން މޫދަށް ކުނި އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަ

އާއި   މަޓީ  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ވިދާޅުވިގޮތަށް  އެ  މުރުތަޟާ  ދެންމެ  އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު  ހުއްޓުވަން 

ކުރަންވީހެން   މިކަން  ދީފައި  މުއްދަތެއް  ނެރެފައި  ސޮލިއުޝަންތަކެއް  ވެގެން  ޖަމާޢަތްތަކާ  އެހެން  އަދިވެސް 

ހުއްޓާލައިފިއްޔާ  އަޅުގަނޑަ ޓަސްލާފައި  މިހާރަށް  މިހާރުން  އިނގޭތޯ.  އޮތްގޮތަކީ  މީގައި  ކަންނޭނގޭ  އެއީ  ހީވަނީ.  ށް 

މި   އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އުޅޭނެ  ހާލުގައި  މާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ  އަދި  ބޮޑުވާނެ.  ވަރަށް  ކޮންސީކުއެންސަސް  މީގެ 

ނި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކަނޑަށް ޑިސްޕޯސްކުރަނީއޭ.  ސަފާރީ ދޯނިތައް އިނގޭތޯ. އެ މީހުން ހަމަ، އެ މީހުން ކު

ދެން   އެއީ  ޓުއަރގައި.  ވީކް  ޓޫ  ވީކް،  ވަން  ދަ  ވިތްއިން  ދާން  ރަށްރަށަށް  އުނދަގޫ  ވަރަށް  މީހުންނަށް  އެ  އެއީ 

ތަކެއް  އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ނުދައްކަން މި އިނީ. އެކަމަކު އެ މީހުންގެ ކުނި ޑިސްޕޯސްކުރުމުގައި ކުއެސްޝަން މާކް

ރޭގަނޑު   ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ކްރޫއަށް  އެ  ހަމަ  ނޫނީވިއްޔާ  ކުރަނީ  އެކަން  ގޮތަކަށްތޯ  ޒިންމާދާރު  އިނގޭތޯ.  އެބައުޅޭ 

ކޮންމެވެސް   ވެސް  އަބަދު  ވާނެގޮތަކީ  ހައްދަވައިފިއްޔާ  ގަވާއިދު  މިހާރު  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލަނީތޯ.  އެކަން 

ށްފައި އޮތްވާ ފެންނާނީ. ދެން އެ މީހުންނަކީ އެހާ ބޮޑު ކެޕިޓަލެއް އޮވެގެން ކުރެވޭ  މީހަކު އެ މީހުންގެ ވާހަކަ ރެކޯޑުކޮ

ބައެއް ނޫން. އެ މީހުން ޖުރުމަނާވާން ފައްޓައިފިއްޔާ ދޭ ވިލް ގޯ ބޭންކްރަޕްޓް. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ ތި ވިދާޅުވާހެން  

ދަށް ކުނި ނާޅަން. ދެން މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި  ޓަސްލާފައި ހުއްޓާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މޫ

އެބައުޅޭ   ރިސޯޓުތަކެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ފާހަގަކޮށްފިން  އަޅުގަނޑު  ގެނެސްގެން  އަޅުގަނޑުމެން،  މެޝިނެއް 
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ބޭނުންނުކުރާ  ހޯދައިގެން އޭތިން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާފައި އެ އެއްޗެހިތައް ޑަސްބިން ގޯނި    އިންސަލިޑޭޓަރ ޑިވައިސެއް 

ހަދަން   ސްޓަޑީއެއް  އޭގެ  ކަމެއް.  އާ  ދޭ  ސަކްސަސްފުލް  ހައު  ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެބައުޅޭ.  ހަދައިގެން  ގޮތަށް 

 ކަންނޭނގޭ ޖެހޭނީ. އެއީ ކަންނޭނގޭ މީގެ ފައިނަލް ސޮލިއުޝަނަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން.

 

   ކަދެއްކެވުން:ވާހަރިޟާ  އަސަދު މިނިސްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޓްރީ މިނިސް

ކުނި   ރިސޯޓެއްގެ  އެ  ރިސޯޓަކުން  އެ  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ހަދާ   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ދޫކުރާއިރުގައި  ކުއްޔަށް  މި  ރިސޯޓުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް.  މެނޭޖުކުރަންޖެހޭނެ 

ނަމަވެސް، ނަޒީރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ ޗެލެންޖަސް ހުރި ވާހަކަ.  އެގްރިމެންޓުގައި ވެސް އޮންނާނީ އެގޮތަށް. ދެން އެހެން

ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެ ފާހަގަކުރިހެން މި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފުޅާވެގެން  

ށް ހުޅުވިގެންދިޔައިރު  ގޮސް މިހާރު ތައުޒަންއަށްވުރެ ގިނަ ފެސިލިޓީސް އެބަހުރި. ޚާއްޞަކޮށް ގެސްޓު ހައުސް މާކެޓަ

ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން އައުމަށްފަހު ހަމަ ކުނި އިތުރުވެގެން މި ދިޔައީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި  

ބަލާލިން   އަޅުގަނޑުމެން  އައިއިރުގައި  ބަދަލުވެގެން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރުކާރު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައް. 

ޓޫރިޒަ ހުރީ  ފުރަތަމަވެސް  ވެސް  ގަވާއިދެއް  ހުރިހާ  ކިހިނެއްތޯ.  ހުރީ  ގަވާއިދުތައް  ހުރި  މިނިސްޓްރީގައި  މް 

ގަވާއިދަކީ   އޮތް  ހެދިފައި  ރިސޯޓަށް  އައުޓުޑޭޓްވެފަ.  ގޮތަށް  ޤަބޫލުކުރި  އޮތް    1997އަޅުގަނޑުމެން  ހެދިފައި  ގައި 

ތަކަށް ހުއްދަ ދެވުނުއިރު ހެދިފައި އޮތް  ގަވާއިދެއް. މިހެންގޮސް ގެސްޓު ހައުސް ގަވާއިދު ވެސް އޭރު ގެސްޓު ހައުސް

ގަވާއިދެއް އޮތީ. މިހެން ގޮސް ހުރިހާ ގަވާއިދުތައް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރީ މި ބަދަލު އަންނަންޖެހޭނެކަން. އެހެންވެ  

ހުރި ގަވާއިދުތަކަ  18ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ   ށް  ވަރަކަށް ގަވާއިދުގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. މިހެން 

އަޅުގަނޑުމެން އޭރު މަސައްކަތް ފަށައި ވަރަށް ގިނަ ގަވާއިދުތައް މިހާރު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާނެ. ދެން މި ސްޕެސިފިކު  

ގަވާއިދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތީ ޙައްލެއް ހޯދަން މިދެންނެވިހެން މިނިސްޓްރީގެ ސަރކިއުލާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން  

ގޮތަ ކަމެއްގެ  މަނާ  އަންގާފައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ވާނެ  މިދިޔައީ  ލަސްވެގެން  ދެން  ކަމަށް.  ކޮށްގެންނުވާނެ  އެކަން  ށް 

މުވައްޒަފުން   މިނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިނިސްޓްރީއެއް.  ޗެލެންޖިންގ  ވަރަށް  ދެން  މިނިސްޓްރީއަކީ  ޓޫރިޒަމް 

މިނިސްޓް ހަމަ  ބައިވަރު ކަންތައް، މުޅި  ވަރަށް  ތެރޭގައި  ކޮވިޑު  މި  ދެން  ކޮވިޑަށް  މަދުވުމާއި  ރީ އެއްކޮށް މިދިޔައީ 
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ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އިރާދަކުރއްވިއްޔާ  ދެން  އައީ.  މި  ލަސްވުމެއް  އައި  އެހެންވެ  ޓެކްލްކުރަންވެގެން.  ހަމަ 

ސްޓޭކު   އިންޑަސްޓްރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  މި  ދެން  ތެރޭގައި.  މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެ  ހަމަ  ސްޕީޑުއަޕްކޮށްގެން 

އެއްކޮ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާ އެއްކޮށް މި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވީމަ  ހޯލްޑަރސްއާ  ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހަމަ  އެ  ށް އިށީނދެ 

މުއްދަތެއްގެ   އަވަސް  ވަރަށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދަނީ.  މި  ލަސްވެގެން  ނެގޯސިއޭޝަންތަކެއްވާތީ  ފުދޭވަރެއްގެ  ހަމަ 

 ޔާ. ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ؟ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަޑައި މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް.  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ގެން 

ޤަބޫލުކޮށްގެން އަސްލު މިތިބީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަކީ ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މި އުފެދޭ  

ގޮތުގައި. އަދި އަނެއްކާ    ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް 

މިއަދުގެ   ފެންނާތީއާއެކީގައި  ކޮމިޓީއަށް  ބޮޑުކަމަށް  މުހިންމުކަން  ކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮއްވާ  ޗުއްޓީގައި  މަޖިލިސް 

ބައްދަލުވުން މި ބާއްވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  

ނަގާނެ  ޙައްލެއް   ޗެލެންޖެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މިކަމުގައި  އެގޮތުން  ކަމަށް.  ލިބިގެންދާނެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ 

އެޖެންސީތައް   އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  އެހެން  އަދި  މަޓީން  އަސްލު  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  އެއްބައެއް 

ން މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މި  ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، މަޓީގެ އަދި މިހާރު މަޓީ

ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ   ތިއްބެވި  ހޯއްދަވާފައި  ތަޖުރިބާތަކެއް  ގިނަ  މަސައްކަތްކޮށް  ދުވަހު  ގިނަ  ވަރަށް  ދާއިރާގައި 

މިކަމަށް ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖެއަ ބޭފުޅުންނަށް  މަޓީގެ  ގެނެސްދެވޭނެ. ދެން  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން  ށް 

އެ ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށް އިންޕްލިމެންޓުކުރަން ގެސްޓު ހައުސްތަކާއި އަދި  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްލު  އެ  ވެސް  ދޯނިތަކަށް  ސަފާރީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވެސަލްސްތަކަށް  ޓޫރިސްޓު 

ފަސޭ ތި  އިމްޕްލިމެންޓްކޮށްލަން  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޓީއަށް  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ހަވާނެ. 

އެއްވެސް   މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްލު  އެ  ކޮބައިތޯއޭ.  ޙައްލަކީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޮތް  ދެވެން  ބޭފުޅުންނަށް 
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ދާ މިއަށް  އެކީގައި  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ޑިސްކަސްކޮށްލެވިދާނެތޯ  މިތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަކަށް  ޙައްލެއް  އިމީ 

 ލިބޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މަޓީން ކުރިއަށް  ގެންގޮސްދެއްވާ.

 

އިންޑަސްޓްރީގެ   ޓޫރިޒަމް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން   ޢަބްދުލްއަޒީޒް  ކޮންސަލްޓަންޓް އެންވަޔަރަންމަންޓަލްމޯލްޑިވްސް 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަބްދުލްޙަކީމް.   ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  ކިޔަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ން އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު މިއީ މަޓީގެ އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ކޮންސަލްޓެންޓު އިނގޭތޯ. މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތު

އަރުވާނެ ލަފައަކީ ނަންބަރ ވަން. ވަންދޫ ހޭސް ޓު ބީ އިން އޮޕަރޭޝަން އިނގޭތޯ. ދެކުނުގައި ވެސް ދ.އަތޮޅުގައި  

ހުންނަންވާނެ. އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ވެސް ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ ތަނެއް   ވެސް ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ ތަނެއް  ހިސާބެއްގައި 

ދެވަނަކަމަ ވަންދޫ.  ބޯޓުފަހަރު  ހުންނަންވާނެ،  ބޯޓެއް  ޚާއްޞަ  ފަރާތުން  ނައްތާލާ  ކުނި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކީ 

ގެންގުޅެން. ކަލެކްޝަން ވެސްލްސް ކިޔާ އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން އޭގެ ޑިޒައިނާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޖެހޭނީ  

އެހެންނަމަވެ ނުކުރެވިދާނެ.  ވެސް  ކައިރި  ރިސޯޓުތަކާ  ބައެއް  ފަހަރެއްގައި  ޙައްލެއް  ބައްލަވަން.  ވެސް  އޭގެ  ސް، 

ބޯޓުފަހަރުން އެކަނި   އިނގޭތޯ. އެބަހުރި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ. އެހެންވީމާ، މި  ގެނެވޭނެ. ދެއަރ އީޒް ޓެކްނޮލޮޖީ ޓު ދެޓް 

އުކާލާ ދޯންޏެއް ނުގެންގުޅޭނެ. އަޅުގަނޑަށް   ކަލެކްޓުކުރާނީ. އޭރުން ނުގެންގުޅެވޭނެ ދޯންޏެއް އެއްޗެއް. ކުނި  ކުނި 

ވަ އޭރުން  ގެންގުޅުއްވަން  ހީވަނީ  ބޯޓުތަކެއް  ނޫނީ  ދޯނިތަކެއް  ލިބޭނެހެން. ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް  ޙައްލެއް  ބޮޑު  ރަށް 

ދެން އަދި އޭގެ ކުރިން ޚާއްޞަ ކޮތަޅު ވެސް ދެއްވަން ރިސޯޓުތަކަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް އޯ ނަން ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި  

އިނގޭ ކޮތަޅު  ހުންނަ  ކުލަކުލައިގައި  އެކި  ވޭސްޓު  ލާތަނުން  އެހެން  ހަމަ  ބޯޓަށް  އެ  އެއްޗެހި  އެ  އެހެންވީމާ،  ތޯ. 

ކިރާލާފައި އަގު ހަދާލާފައި ރިސޯޓާ ހަވާލުކޮށްލާނީ އިނގޭތޯ. ޔޫ ހޭވް ޓު ޕޭ ދިސް އެމައުންޓް ފޯ ކަލެކްޓިންގ ނޫނީ  

ކުރެވިއް ކަން  ފެނޭ މި  ބޭއްވިދާނެ. އަޅުގަނޑަށް  ފާޑުގެ އެގްރީމެންޓެއް ހަދާފައި  ކުރިން ވެސް އެ  މި  އޭގެ  ޖެނަމަ 

ކަމަށް ހައްލެއް ގެނެވިދާނެހެން އިނގޭތޯ. އަދި އިތުރު އެއްޗެއް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން.  

ޔޮޓަކުން   ޕެސެންޖަރ ލައިނަކުން ނޫނީ  ނޫނީ  ބޯޓަކުން  ނޫނީ ސަފާރީ  އެއްވެސް ރިސޯޓަކުން  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް 

އް މީހުން އުޅޭ ރަށަށް ބާލައިގެން ނުވާނެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޑޭންޖަރއެއް އިނގޭތޯ.  ވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުންޏެ
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ޖެހޭނީ   ސަރުކާރުން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އުފެދިދާނެ.  ވެސް  ބަލިމަޑުކަމެއް  ރަށްރަށުގައި  އުޅޭ  މީހުން  ސަބަބުން  އޭގެ 

އުޅުއްވަ ދިފާޢުކުރައްވަން  ކަމާއި  އެ  ކުރައްވައިގެން  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ގޮތުން  ވަރަށް  އުސޫލެއްގެ  އެހެންވީމާ،  ން. 

ކުންޏެއް   ފާޑެއްގެ  އެއްވެސް  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ރަށަކަށް  އުޅޭ  މީހުން  ބާއްވަން  ލިޔެފައި  މި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

އެއްވެސް ތަނަކުން ނުގެންދެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެ ޖެހޭނީ ހަމަ ސަރުކާރުގައި އެ އޮންނަ ގަވާއިދުން އެ ކުނި ނައްތާލާ  

 ގެންގޮސް ނައްތާލަން. މި ވަގުތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް އެއްޗެއް މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. އާދެ!  ސަރަޙައްދަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ނަޒީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ޓްރީގެ  މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސް

ދެއްކެވި   އެ  ދެންމެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމައެކަނި.  އިނގޭތޯ  ދަންނަވައިލާނަން  އެއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު   ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  ޢަޒީ  ކޮންސަލްޓަންޓު  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ޖަވާބު  ވާހަކަފުޅަށް 

ކަކީ ލޯންގް ޓަރމް ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އިމީޑިއެޓުލީ މި  ތާއީދުކުރަން. އޭގެ އިތުރަށް އެއީ ބައެއް ކަންތަ

ނަގައިގެން   އިނީޝިއޭޓިވެއް  މީގެ  އެއްފަރާތަކުން  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކީ  އެޑްރެސްކުރެވޭނެ  ކަމަށް 

ތާރ  އިންގ  ވިތް  ހަމަ  ބައްދަލުކޮށްފައި  އެކީ  ހޯލްޑަރުންނާ  ސްޓޭކް  އަވަހަކަށް  ވެސް  ނަމަވެސް  ވީހާ  ޑޭސް  ޓީ 

އެއްޗެއްގައި ސޮލިއުޝަނެއް ނެރެފައި އެ ސޮލިޔުޝަނަށް ޢަމަލުކުރަން ގޮތްތަކެއް ނެރެންވީ. އެއީ މިހާރު ކުރަން އޮތް  

% ހަމަ  ތިބީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.    100ކަމަކީ.  ދޭން  އެއްބާރުލުން  ތާއީދުކޮށް 

އިންޑަސްޓްރީ  ހީވަނީ  ވާހަކައަށް  އަޅުގަނޑަށް  ދެއްކެވި  މި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތްތައް  އެހެން  ގެ 

 ތާއީދުކުރައްވާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެންގޮސް   އެބަ  އެއްދިމާލަކަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މައްސަލަ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ! 

ޙައްލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަދި ތި ބޭފުޅުން ތި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ރޫޙު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް  

ހޯދު ޙައްލެއް  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  އެޕްރިޝިއޭޓުކުރަން  އަޅުގަނޑަށް  ރޫޙު  އަވަސްކުރުމުގެ  އެކަން  އަދި  ގޮތުންނާއި  މުގެ 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  އުފާވާ  ކަމުގައި  އެ  ވަރަށް  ސެންސްކުރެވޭ.  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް 

 މެންބަރު. 
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 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފުޅަކަށް.  އެއްވެސް  ނެތް  ސުވާލެއް  މާބޮޑު  ދެން  އަޅުގަނޑުގެ 

އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ހަމައެކަނި އެ ރިސޯޓުތަކަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްފައި ކުނި އުފައްދާ ވާހަކަ ބުނުމަކީ އެއީ  

ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކަކުން ނޫން މޫދަށް ކުނި އުކާލަމުން    ބޭއިންޞާފެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ

އެހެން ދަނީކީ.  ވެސް  މި  މީންސްތައް  އެހެން  އެއެބަހުރި.    ކުރޭ.  އެބަ  އެކަން  ވެސް  ވަޞީލަތްތަކުން  ހެން 

ޓްރާންސްޕޯޓު   ކުރޭ.  އެބަ  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީތަކުން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކުރޭ.  އެބަ  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީތަކުން 

ހަމަ   ވެސް  ޔޮޓުތަކުން  ލިވަބޯޑު  އަދި  ދެން  ކުރޭ.  އެބަ  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީން  އެ  ނިޒާމު،  ފެރީ  އިންޑަސްޓްރީން 

ށް ބޮޑަށް އެކަން ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިން ވެސް އެބަ  ވަރަ

އިތުރުވެއްޖެކަން.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިންވަރު  އުފެއްދޭ  ކުނި  އިތުރުވެއްޖެކަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދަދު  ކުނީގެ  އެނގޭ 

އި ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދަދުތައް  ހައުސްގެ  ބޮޑަށް  ގެސްޓު  ވަރަށް  އަދަދުތައް  ރިސޯޓުތަކުގެ  ތުރުވެއްޖެކަން. 

ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެކަން. ޓްރާންސްޕޯޓު ފެރީ ސިސްޓަމްތަކުގެ އަދަދުތައް   ވަރަށް  އިތުރުވެއްޖެކަން. ޔޮޓުތަކުގެ އަދަދު 

އިތުރުވާއިރު  އަދަދު  ކުނީގެ  އޮއްވާ  މިހެން  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އިތުރުވެއްޖެކަން.  ބޮޑަށް  ކީއްވެގެންތޯ    ވަރަށް 

ނުކުރާންވީ މިހާރު  މަސައްކަތް  ހޯދަން  ސޮލިއުޝަނެއް  ޓޯޓަލް  ކުންޏަށް  ހީވަނީ  ؟ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް 

ގެންދެވޭނެ   ކުރިއަށް  ކަންތައް  ނައްތާލުމުގެ  ކުނި  އެކްސްޕެކްޓަކުން  ކޮމަރޝަލް  ވިސްނަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޏެއް ނޫން. ކުނިން ލާރި ވެސް މޭކްކުރެވޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ގޮތެއް. އެއީ ކުންޏަކީ ހަމައެކަނި ކުން

ކުނިން   ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ.  އެބަ  ކަންކަން  ބާވަތްތަކުގެ  އެކިއެކި  ވޭސްޓުން  އެއީ  މިހާރު. 

ރާއްޖޭގެ   ރަނގަޅަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނެގޭނެ  ވެސް  ފައިދާއެއް  ބަހާލައިގެން  ފުދޭވަރެއްގެ  ސަރަޙައްދުތައް  އެކި 

ނަންގަވައިދޭން   އިނީޝިއޭޓިވް  ފަރާތަކުން  ކޮންމެވެސް  އުފައްދަން  ސިސްޓަމެއް  ރަނގަޅު  މެނޭޖުމަންޓު  ވޭސްޓު 

އަޅުގަނޑު އެދެނީ. އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީން އެކަންކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ  

އިނީ ބޭފުޅުން  ބޮޑަށް  ތި  ވަރަށް  މެނޭޖުމަންޓަށް  ވޭސްޓު  އެއްކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  މި  ނަންގަވައިގެން  ޝިއޭޓު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ސަބަބަކީ  އެއީ  ހޯދައިދެއްވަން.  ހައްލެއް  ކަމަށް  މި  އަހަރުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ފޯކަސްކޮށްގެން 

ބޮޑު އެސެޓަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓު. ރީތިކަން.   މިއީ  ރާއްޖޭގައި އެންމެ  ރީތި ގޮނޑުދޮށް.  ރީތި ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ. 

ދަރިންގެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  ރައްކާކުރަން  މި  އެސެޓު.  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ދަރިންނަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ކަން ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެއްވާ. ޝުކުރިއްޔާ.
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  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނެތް.   ސުވާލެއް  އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކުރެއްވީ  އެ  އާދޭހެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ 

 އެހެންވީމާ، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ޚާއްޞަކޮށް   އިދާރާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

އަހާލަން ބޭނުންވަނީ މި ކަމުގެ ހައްލެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރުގައި މިހާރު ގަވާއިދެއްގައި ތާށިވެގެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި  

މި ކަމުގައި  އުޅެނީ. ޓޫރިޒަމުން   އައުޓްޑޭޓަޑްވެފައި އޮތް އެއްޗެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި މިއީ 

ހައްލެއް ހޯއްދެވޭނެތޯ ކުރީގެ  ؟ ގާނޫނީ  ގޮތުގައި މިހާރު ވަރަށް  ބަލާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގާނޫނު  މިސާލަކަށް ތިމާވެށީ 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު  އެއީ.  މަޖިލީސް  ގާނޫނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ހަމަ  ހޭނެހެން. 

ކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެއްކިން ކުންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތަކަށް ހަދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ބިލެއް  

؟ އްދެވިދާނެތޯ ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަށް ގާނޫނީ ޙައްލެއް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯ

ކޮމިޓީއަށް   މިވަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ކޮމިޓީ ވެސް އުފެދިފައި  ތެރެއިން މިހާރު މި  އޮނިގަނޑުގެ  މަޖިލީހުގެ  މި  ދެން 

އަނެއްކަމަކަށް  ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމުގައި ހޯއްދެވޭނެ ޙައްލަކީ ކޮބައިކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވިދާނެތޯ

ޓޫރިޒަމުން އެ    ދެންމެގައި  ކުނި  ރަށެއްގެ  އެ  އެގްރީމެންޓުގައި  ހަދާ  ދޫކުރާއިރު  ރަށެއް  ވެސް  މިހާރު  ވިދާޅުވި 

ރަށެއްގައި މެނޭޖުކުރުން. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގްރީމެންޓެއްގައި ލިޔެވިދާނެ  

ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް. އިންނައިރު އަންހެން ކުއްޖެއް ވެސް  ހަމަ  ކިތަންމެ ފޮންޏެއް   ކައިރީގައި ވެސް ހަމަ 

ޖާގައެއް   އެވަރު  ރަށެއްގައި  ހެކްޓަރު  ހައެއްކަ  ހަމަ  ވާގޮތަކީ  ނޫޅެވޭ.  އެހެނެއް  އިނދެގެން  އެކަމަކު  ކެނޑިދާނެތާ. 

އެބަހުރި   ރަށްރަށް  ފަޅު  ލިޔުނަސް.  އެގްރީމެންޓުގައި  ދެން  މެނޭޖުކުރާކަށެއް  ކުނި  ކަންނޭނގެ  ނޯންނާނެ 

ރަށެއް  ދަނޑުވެ ހެކްޓަރުގެ  ފަސް  ހަތަރު  ބުނި  ކުރީދުވަހަކު  ރަށްޓެއްސަކު  އަޅުގަނޑުގެ  ދީފަ.  ކިޔާފައި  ރިކަމަށޭ 

އެކަމަކު ފުޑް ސެކިޔުރިޓީ ކޮންމެވެސް އެކަހަލަ ވަރަށް މާތް ޝަރުތުތަކެއް ކޮށްފައި އެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެ  

މިންވަރަށް ބުނާ  އެ  ހައްދަންޏާ އެތާ ކަނޑަވަޅީގައި ވެސް ޖެހޭ އެބަ    ބުނާ، އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން  ދަނޑު 

ކަންނޭނގެ   ކަންކަން  ކުރެވޭވަރު  އެ  ވެސް  ދޭއިރުގައި  ތަނެއް  ދެންނެވީ  މި  އެހެންވީމާ،  އިންދަން.  ވެލެއް  ކަރާ 

ވަކިކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން މަތިކުރަންވާނީ. މިސާލަކަށް ވަކިކަމެއް މަނާކުރާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ 

މަނާކުރާއިރުގައި އެ ހުއްދަ ގޮތުގައި އެ ކަންކުރެވޭނެ ޖާގަ އުފައްދައިދީފައި ކަމެއް މަނާކުރަންޖެހޭނީ ވެސް. ދެން އެ  
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ކަންތައް. ދެން ޢަޒީ ވިދާޅުވި އެއްޗަކަށް އަޅުގަނޑު އަހާލާ ހިތްވޭ މިސާލަކަށް ކީއްވެގެންތޯ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށަށް  

މަނާކަ އެ  އެރުވުން  ދެކިލައްވަނީކުނި  ތި  ކަމަށް  މިހާރު  ؟ މެއް  ރަށެއްގައި  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ 

ރަނގަޅަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގޭތޯ ބަލަމުންދާ ކައުންސިލުތަކުން އެ ކަން ކުރާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުން  

ނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ފީއަކުން ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމަށް އެ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބައްލަވާ މިހާރު ގެއަކުން އެ ނަގާ ފީއަކުން، ކު

އާމްދަނީއެއް   އިތުރު  ޓަކައި  ޖެއްސުމަށް  ދެކޮޅު  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ދެން  ވިދާޅުވޭ.  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން 

ސް މިސާލަކަށް  ހޯދަންވެގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބައްލަވާ ކައިރީގައި ހުންނަ ރިސޯޓުތަކަށް. މަހު ފީއެއް ދީގެން ނަމަވެ

މިހާރު އެ ފުރުޞަތު  ؟ އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން ހަމަ އުކުޅަސް ކަހަލަ ރަށްރަށުގައި އެބަ ކުރައްވާ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ

ކީއްވެގެންތޯ ވިދާޅުވަނީ  ތި  ދެކޮޅުޖައްސަން  ؟ ބަންދުކޮށްލަން  މިކަން  އިތުރަށް  އަދި  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ 

 އްޔާ.  ޝުކުރި؟ އުނދަގުލެއް ނުވާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީއަށް ސުވާލުގެ ފުރަތަމަ ބައި. ދެން އޭގެފަހުން، އާދެ! އެންވަޔަރަންމަންޓުން  

 ކުރިއަށްގެންގޮސް ދެއްވާ.  

 

 މުރްތަޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރންޓުގެ ފް އެންވަޔަރަންމަމިނިސްޓްރީ އޮ

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ދެންމެގައި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

އޭގެ   އަދި  އެއްޗަކަށް  ވިދާޅުވި  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  އުނގޫފާރު  އަދި  އެއްޗަކަށާއި  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު 

ޢަޒީ ކުނި    އިތުރުން  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  އަލިއަޅުވާލާނަން  ވެސް  އެއްޗަކަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ދެންމެގައި 

ވެއްޖެ   މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ދަށުން  މެންޑޭޓުގެ  މިނިސްޓްރީއަށް. އެ  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އޮތީ  މި  މެންޑޭޓު  މެނޭޖުކުރާ 

ޕަ އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  އަދި  އެކުލަވައިލާފައި  ޕްލޭނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މާސްޓަރ  އޭގައި  ނުކުރަން.  ބްލިޝެއް 

ރީޖަން ފެސިލިޓީއެއް މި ހަދަނީ. ދެން    3ސަރަޙައްދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން    3ކަނޑައަޅާފައި އޮތްގޮތުން ރާއްޖޭގައި  

ންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި އެބަ ހަދަން. މި ތިން  ޓްރާ ގުޅިފައި ހުރި  އެއާއި

ހެދުމަށް. ދެން   ފެސިލިޓީ  ރީޖަނަލް  އެއީ  ބެލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންދޫކަމަށް  އެއީ  ވެއްޖެއްޔާ  އުތުރުން  ސަރަޙައްދަކީ 

ފެށިގެން   ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް. އެއީ ސަބަބަކީ ހއ.ން  ހަދަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހދ.ގައި  އިތުރަށް  އޭގެ 

ށް ވަރަށް ދިގު ޑިސްޓެންސެއް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް   ހދ.ގެ އެއްޗެހިތައް މި ވަންދޫއާއި ހަމައަށް އައުމަ
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މި   ކުންޏެއް،  ހުރިހާ  ހއ.ގެ  ފެށިގެން  ހއ.ން  ހަދަނީ  މި  ސްޓޭޝަން  ޓްރާންސްފަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި 

ކުނިތަ އަންދަންޖެހޭ  ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  ގެންގޮސް  އެތަނަށް  ކުންޏެއް  ހުރިހާ  ބޭރުކުރަންޖެހޭ  އް  ރަށްރަށުން 

މި   ރީސައިކަލްކޮށްލައި  އެއްކަލަ  އޮންނާނީ  އަނެއްބައި  އެއްޗެހިތައް.  ޑީސެލިނޭޓްކުރަންޖެހޭ  މި  ވަންދޫއަށޭ  ގެންނާނީ 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ނިޒާމަކަށް  އެ  އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ.  ޕޯޓުން  ކުޅުދުއްފުށީގެ  އައީމަ  އެމައުންޓަކަށް  ވަކި  އެއްޗެހިތައް 

ފެސިލިޓީއަކީ އަ ދެވަނަ  ނުވަތަ ތިލަފުށީގައި  ދަނީ. ދެން  ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ  މި  މި ސަރަޙައްދުގައި  ޅުގަނޑުމެން 

ވެސް   އެތަނަށް  ދެން  ބަލައިގެން.  ފެސިލިޓީކަމަށް  ރީޖަނަލް  އެއީ  ތިލަފުށި  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އާ އޭ.ޑީ.ބީ  ގެންދަމު.  އެބަ  ކުރިއަށް  ފަށައިގެން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  މިހާރު  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އާއި  އޭ.އައި.ޑީ  އި 

ކުރިއަށް ގެންދަން. ތިންވަނަ   އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ޑޯނާ ފަންޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް  މަލްޓީ  މި  އާއި  އައި.ޑީ.ބީ 

ޒޯނަކީ އައްޑޫގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގާއިމުކުރަން ހަމަ ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީއެއް. އެއީ ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކާއި  

ދެކުނުބުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  އައްޑޫ ހުވަދުއަތޮޅު  ހިމެނޭ ގޮތަށް. ދެން އޭގެ ތެރެއިން ހުވަދޫގައި އަޅުގަނޑުމެން  އާ 

ބޮޑު   ހުވަދުއަތޮޅަކީ  ސަބަބަކީ  އެއީ  ވެސް.  ސްޓޭޝަންސް  ޓްރާންސްފަރ  ހުރި  ގުޅިފައި  އެއާއި  ހަދަން  އެބަ 

ށް ގެންދަން އުނދަގޫވެދާނެތީ އަޅުގަނޑުމެން ޓްރާސްފަރ  އަތޮޅެއްވީމަ އެ ހުރިހާ ރަށަކުން އެއްފަހަރާ ގޮސް އައްޑޫއަ

ހަދަން  އެބަ  އެތާ  ޓްރާންސްފަރ ވެސް  ކަހަލަ  ހަދާ  މި  ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ހދ.ގައި  އޭގެ     ސްޓޭޝަން  ހަމަ 

ގެންދަން. އެ  ކުރިއަށް  އެބަ  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  މިހާރު  ހަމައަށް ވެސް  ފެށިގެން ލ.އާއި  މ.ން  އަޅުގަނޑުމެން    އިތުރަށް 

ދެން   ގާއިމުކުރަން.  އެބަ  ސްޓޭޝަން  ޓްރާންސްފަރ  ހުރި  ގުޅިފައި  ތިލަފުށްޓާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ސަރަޙައްދު 

އެހެންނަމަވެސް، މީގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަހުރި މި ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ކު  އެބަ  ފަށައިގެން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް  މި  ހުރިހާ  މިހާރު  މި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ފަންޑިންގގައި  ބޭރު  ގެންދަން  ރިއަށް 

މީހުން   އެ  އިނދޭ މިސާލަކަށް  އެބަ  މި ޝަރުތުކޮށްފައި  ލިބޭއިރު  ރާއްޖެއަށް މި  ވެސް  ރުފިޔާ    80ފަންޑިންގއެއް 

ވަންޏާ އެއަށް ސަރުކާރުން   ރުފިޔާ    100ރުފިޔާ ނުލައެއް    20ރުފިޔާ ލާންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ    20ދޭކަމަށް 

ހަމައެއް ނުވޭ. ހަމަނުވާކަމަށް ވަންޏާ ޕްރޮޖެކްޓު އެހިސާބަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިމްޕްލިމެންޓުކުރަން އެބަ ދަތިވޭ.  

އެއްކަލަ   ދަތިވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ދިނުމުގައި  ފައިސާ  ކޮންޓްރެކްޓުތަކަށް  ތެރެއަށް    20އެއީ  އޭގެ  ރުފިޔާ 

މިދެންނެވި  ނުލެވޭކަމަށް ވަންޏާ. ދެން މި ފަހަ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރިކުއެސްޓުކުރި 

މިދެންނެވި   ހަމައެކަނި  ނެތް.  ލިބިފަކާއެއް  ބަޖެޓަކަށް  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ނެތް  ނުއެއް  ފައިސާއެއް 

ގުތަށް ހަމަނުޖެހި އޭރު ފާސްވެގެން  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ރިކުއެސްޓުކުރި ފައިސާއެއް މިވަ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ   އަޅުގަނޑަށް  ނެތްތޯ.  ހުރިތޯ  އޭތި  ވަންއިރު  މަޖިލީހަށް  ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  އޮތީ.  އައިއިރު 
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ނެތް ކަމަށް އޭރު. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންތައް އޮތީ އެހެން. މިދެންނެވި ޕްލޭނަކީ އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގައި ހަމަ  

 ސަރަޙައްދެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ޓަކައި މި ފެސިލިޓީތައް ގާއިމުކުރުމަށް މިހާރު ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި  ހުރިހާ 

ނިމޭ ޓައިމްލައިންތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ފެށިފައި އެ ހެރީ. ދެން އެކި މަޝްރޫޢުތައް  މި މަޝްރޫޢުތައް  ވެސް 

ތަންތަން ގިނަ  ބައެއް،  އެއިނދީ.  ހަދާފައި  ހަމަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  2023  ނިމޭގޮތަށް  ނިޔަލަށް  ގެ 

ޢަޒީ   ދެންމެގައި  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނިމިގެންދާއިރު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ހުރީ  މިހާރު  ޓައިމްލައިންތައް 

އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް  ހަމަ  ރަނގަޅީ.  އެންމެ  ކުރުން  ކަންތައް  އެ  ވެސެލްތަކެއްގައޭ  ސްޕެޝަލައިޒު  މެން  ވިދާޅުވެއްޖެ 

މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ ޕަރޕަސް ބިލްޑު ވެސެލްތަކެއް މި ވަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުނި އުފުލުމަށް  

ޓަކައި ހަމައެކަނި މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން. ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ އެއްކަލަ މިވަގުތު ވެމްކޯ ކަންތައް ސަރވިސް  

ނުވަތަ ސަރވިސް ޕްރޮވަ  އޭގައި  ޑެލިވަރީގައި  އެއްޗެހިތައް ބޭނުންކުރާއިރު  މި  ވެމްކޯއިން  އޮތީމާ  އިޑަރއެއް ގޮތުގައި 

އަންނާނެ އަދި އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނާނެ. މިސާލަކަށް ރިސޯޓުތަކުގެ ކުނި އަޅުގަނޑުމެން  

ކުރިއަށް ހަދައިގެން  އެގްރީމަންޓުތަކެއް  ޖެހޭނެ  އެމީހުން  އެއްކޮށް  ސަބަބަކީ  ވެމްކޯއާ  ޖެހޭ  އެހެން  ގެންދަން.   

މަޝްރޫޢުތައް   މި  އިނގޭތޯ.  ސިސްޓަމެއް  މޮނިޓަރިންގ  ތައްޔާރުކުރަން  އެބަ  އެއްކޮށް  މިއާއި  އަޅުގަނޑުމެން 

މެނިފެސްޓެއް   ތެރޭގައި  އޭގެ  ގާއިމުކުރަން.  ސިސްޓަމެއް  މޮނިޓަރިންގ  ޓްރާސްޕޯޓުކުރަން  ކުނި  ނިމިގެންދާއިރު 

 ބަލާފައި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަންނާނެ އީ.ޕީ.އޭ އަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނާނެ ދެކޮޅުން ވެސް އެ

އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ސިސްޓަމްތައް  އެ  ދެން  ހީވަނި  އަޅުގަނޑަށް  ލަނީ.  މި  ސިސްޓަމްސް  މޮނިޓަރިންގ  އެ 

ޑިޒައިންކޮ ގޮތަށް  އޮންނަ  ޕްލޭންކޮށްފައި  އެ  މިނިސްޓްރީން  ގޮތަށް  އެންވަޔަރަންމެންޓު  އޮންނަ  ށްފައި 

ނިޒާމެއް    2023ޑިވެލޮޕްކުރެވިއްޖެއްޔާ   ފުރިހަމަ  ހަމަ  ރާއްޖޭގައި  އިންނާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނިމެންވާއިރަށް 

މިދެންނެވި   އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ    2023ގާއިމުކުރެވިފަ.  ޓައިމްލައިނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަށް 

ހުރީ އެގޮތަށް. އެ ހަދާފައި ހުއްޓަސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ    ޕްރޮކިއުމަންޓު ޕްލޭންތައް ހަދާފައި 

އެކަން   ނުކުރެވޭނެ.  ވޯރކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޓައިމްލައިނަކަށް  އެ  ނޫނީ  ލިބިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފައިސާ 

 ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަ

ދެންމެ ބަޖެޓު ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ގްރީން ޓެކްސް މި ނެގެނީ. އެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ތި  

 ބޭފުޅުންނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން ޙައްލުކުރަން ލިބޭތޯ.  
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 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ނަސީރު هللا ބްދުޢަސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ގެ ފް އެންވަޔަރަންމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮ

އިނގޭތޯ ގްރީން ޓެކްސް   ވިޔަސް  އޮތް ކަމުގައި  މެންބަރު. ގްރީން ޓެކްސް ދެން އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ކަންތައްތަކަށް ވެސް ނަރުދަމާ އާއި  ބޭނުންކުރެވެނީކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް އެބަ ބޭނުންކުރެވޭ. ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ  

އެހެންވީމާ،   އިނގޭތޯ.  ދަނީ  މި  ހިމެނިގެން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  އެ  ދަނީ  މި  ވެސް  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ 

ޚަރަދުކުރަނީކީއެއް. އެހެންނަމަވެސް،   މިކަންކަމަށް  ނޫން  ކިޔާފަކާއެއް  އެހެން ގްރީން ޓެކްސްއިންނޭ  ސްޕެސިފިކުކޮށް 

 މަ އެކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި އެހެންނުންތޯ.އެބަހުރި ހަ

 

 މުރްތަޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރންޓުގެ ފް އެންވަޔަރަންމަމިނިސްޓްރީ އޮ

އަޅުގަނޑު އެއަށް އެއްޗެއް އެޑްކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. މި އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓްކޮށްފައި އިންނައިރު  

ފިނޭންސުން ހުންނަނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނޭ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ މުޅި ބަޖެޓް ހަދާފައި އިންނަނީ. ދެން 

މަށް ބުނެފައި މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ  އެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ގްރީން ފަންޑު ކަ

ދެން   ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ބަލައިފިއްޔާ  އެގޮތަށް  ތެރެއިން  ފަންޑުގެ  ގްރީން  އިންނަނީ  މި  ބަޖެޓް  މުޅި 

ކަށް ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަނޑު އޭރު، މެންބަރު އޭރު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް، ދެންމެ ޢަޒީއަށް ކުރެއްވި ސުވާލަ

ރިސޯޓްތަކުން ރަށްރަށް ކުނި ގެނައުމަކީ މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯއޭ. އޭގެ ދިމާވާ އިޝޫއަކީ ރަށްރަށުގައި މި އުޅެނީ އެ  

މިސާލަކަށް   ގެނެސްގެން  ކުނި  ރަށަކުން  އެހެން  އުޅެނިކޮށް  މެނޭޖްނުކުރެވިގެން.  ކުނި  އުފެދޭ    4000ރަށްރަށުގައި 

ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާއަށް ރިސޯޓުން އެ ރަށަށް ދިނީމާ އެ ހިފައިގެން އައިސް އަނެއްކާ އެ ރަށުގެ    10ތަ ރުފިޔާ ނުވަ

ކުނި   ރަށްރަށުން  އެ  ވާގޮތަކީ  ގިނަވީމާ  އެބަދޭ.  ގިނަވެގެން  ކުނި  އިތުރަށް  އަނެއްކާ  އެއްކޮށްލީމަ  އެއާ  ކުންޏާއި 

ދައް ލާރި  އެއަށް  އަނެއްކާ  ހާލަތެއްގައި  އެ  ބޭރުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ކައުންސިލަކަށް  ރަށެއްގެ  އެ  ޖެހެނީ  މި  ކަން 

އެއަށް   ރައްޔިތުންނޭ  ރަށުގެ  އެ  ގެނައިމަ  ރަށަކަށް  ކުންޏެއް  އުފައްދާ  ރިސޯޓަކުން  މާނައަކީ  ރައްޔިތުން.  ރަށެއްގެ 

ޙަޤީ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ހާލަތެއްގައި.  ބޭރުކުރަންޖެހޭ  ރަށުން  އެ  ޖެހެނީ  މި  ނަގަން  ޤަތުގައި  ޒިންމާ 

ކުނި   ރިސޯޓުތަކުގެ  މި  ނޫން  ކަމެއް  އެންކަރޭޖުކުރާ  އެހާ  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން 

ނުވަތަ ރިސޯޓު އެކަންޏެއް ނޫން އެހެން ރަށެއްގެ ކުންޏެއް އެހެން ރަށަކަށް ގެންދިއުން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ދިމާވާ،  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ހައްލުކުރުމުގައި. އަޅުގަނޑަށް   ދެއްތޯ އެންމެ ބޮޑަށް ތި ފާހަގަކުރެއްވީ މި ކަންތައް  މި ފައިސާގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ 

ވިސްނިފައި އޮތްގޮތުން ތި ބޭފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު ރެވެނިއު ރިސޯސްއަކަށްވަނީ ހަމަ ކުނި. ކުނި އޭގެ ޒާތުގައި އެއީ  

އެންމެ  ފައިސާކަމަށް   ރާއްޖޭގެ  ހުރީ  އުއްމީދުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޮންނަނީ.  ޤަބޫލުކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑަށް 

ވެސް   ފެށީ  މި  ދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކެޕިޓަލެއް  ބޮޑު  މިހާ  އެއީ  ކަމަށް.  ވެމްކޯ  ކުންފުންޏަކަށްވާނީ  މުއްސަނދި 

އަޅުގަ ގޮތަށް  ޕްރޮބްލަމެއްގެ  އިތުރު  އެވަނީ  އެކަމަކު  އެބަ  އިނގޭތޯ.  ވެމްކޯ  މި  ކިހިނެއްތޯ  ވިސްނެނީ.  ނޑަށް 

ފަންކްޝަންކުރޭތޯ ވިސްނުމާއެކީގައިތޯ  ؟ ރަނގަޅަށް  ބަދަކުރެވެނެ  ފައިސާއަށް  ކުންޏެއް  ހުރިހާ  މި  އެއީ 

ތި   ވަރަށް ގިނައިން  ވާހަކަ  ހަމަ ހިތަށްއަރާ ފައިސާ ނެތް  އަޅުގަނޑު  ޕޮއިންޓް  ދެވެނީ. މި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކުރެއްވީ ބަޖެޓް  އެބަހުރި  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  އަދި  އެއިނދީ  ބަޖެޓެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  . ތި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބޭނުންވަނީ މި އެނގެން. އެހެންވެގެން މި  ؟ ކިހިނެއްތޯ މި ކަން މި ފަންކްޝަން މި ކުރަނީ

ގެން މިކަމުގައި ވާހަކަދައްކަން މި ތިބީ އައިސް. ކިހިނެއްތޯ  އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޗުއްޓީގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ

 ؟ވެމްކޯގެ ފަންކްޝަނިންގ މީގައި މި އޮތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝާފިޢު އަޙްމަދު މެނޭޖަރަ  ޖެނެރަލްވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ 

މާލެ   ހުރިގޮތުން  އޮޕަރޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވަގުތު  އިނގޭތޯ.  ޝާފިޢު  އަޅުގަނޑު  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ސަރަޙައްދާއި ސިޓީ ރާއްޖޭގެ މި އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ޒޯން ދޭއް ރ، ބ، ޅ ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ގޮތު މަސައްކަތެއްގެ  މައިގަނޑު  ސަރވިސްތަކުގައި  ދޭ  އިނގޭތޯ.  މި  އޮޕަރޭޝަން  ކަލެކްޝަން  އޮންނަނީ  މި  ގައި 

އެންޑް   ކަލެކްޝަން  ހަމަ  ސަރަޙައްދުގައި  މި  ސިޓީ  ފުވައްމުލައް  ސިޓީ،  އައްޑޫ  އާއި  ސިޓީ  މާލެ  ރަށްރަށުންނާއި 

ފެސިލިޓީއެއްގައި   އިންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ގެނެސް  ސަރަޙައްދަކުން  އެ  ކަލެކްޓްކޮށްގެން  އޮޕަރޭޝަނެއް  ޓްރާންސްފަރ 

ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި   މި ދެވެނީ  ޚިދުމަތްތަކެއް  މި އުކާލާ  ފެސިލިޓީއަކަށް  ޑިސްޕޯސަލް  އިންނަ  ގާއިމުކުރެވިފައި 

ގާތްގަނޑަކަށް. ޑިސްޕޯސަލް އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓަށް ބަލައިލާއިރުގައި ހަމައެކަނި މިވަގުތު ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރެވިފައި މި  

ޒޯނު   ގާއި  2އިނީ  ރ.ވަންދޫގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައި  ކުރިން  އެހެންނަމަވެސް،  ފެސިލިޓީ.  އިން  މުކުރެވިފައި 

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރެވިގެން މި ދިޔަ ވަންދޫގެ ހަލަތާ ދޭތެރޭ. ވަންދޫ އަދިވެސް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްނުކުރެވި މި  

އައިއިރުގައި ހަމައަށް  މިއަދާ  ހަވާލުކުރެވުނުއިރު  ފެސިލިޓީ  ވަންދޫ  ވެމްކޯއާ  ފުރިހަމަ  އޮތީ.  އެންމެ  ވަންދޫ  ވެސް   

ފޭސް   ފުރަތަމަ  ބެހި  ބަޔަކަށް  ދެ  ޕްރޮޖެކްޓު  ގާއިމެއްނުކުރެވޭ.  އެތަނަކު  ނިޒާމެއް  ކޯޕަރޭޓްކުރެވޭނެ  ގޮތުގައި 
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ކުނި   އެ  ރަނގަޅުގޮތުގައި  ގެނެސް އެންމެ  ކުނި  ރަށްރަށުން  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނިމުނުއިރުގައި 

ޓްރީޓް ބޭނުންވާ  ނައްތާލައި  އެ  ވަންދޫގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާއިރުގައި  ނިޒާމަކަށް  ނައްތާލެވެނޭ  ކުރެވި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް ނެތް. ދެން އެ ފިސިލިޓީއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮންނަނީ  

ކޯޕަރޭޝަ މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އެންވަޔަރަންމެންޓާއި  އޮފް  އެންޑް  މިނިސްޓްރީ  އޮޕަރޭޓް  ހެދިފައި  އެކީ  ނާ 

ހުރި   ވަންދޫގައި  ބަދަލެއްނުވޭ  އޯނަރޝިޕެއް  ދަށަކަށް  ވެމްކޯގެ  އަދި  ދަށުން  އޭގެ  އެގްރީމެންޓެއް.  މެނޭޖްކުރުމުގެ 

ސުވާލުގެ   ދެން  ހުރީ.  މި  އޯވަރކޮށްފައި  ހޭންޑް  އޮޕަރޭޓްކުރަން  އޯވަރއެއް  ހޭންޑް  އިނގޭތޯ.  އެސެޓެއް  އެއްވެސް 

އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަލެކްޝަން އެންޑް ޑިސްޕޯސަލް ސަރވިސް ވަރަށް  ޖަވާބަކަށް ދާ

ދެމުން މި ދަނީ. ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ،   ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ވެސް  ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަރަކާތްތެރިވާ 

ތިލަފު ބަރާބަރަށް ނެގި  އެ  މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭގެ ކުނި  ށްޓަށް ޑިސްޕޯސްކުރެވޭ. އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް 

މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކުރެވެމުން އެބަދޭ. ނ، ރ، ބ، ޅގައި ވެސް ހުރިހާ ރަށަކުން އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މި  

ގަނޑުމެންނާ  ފަހަރު ނަމަވެސް ހުރިހާ ރަށަކުން ކުނި ނަގާ އަޅު  3ހުރި ކެޕޭސިޓީގައި އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ނަމަވެސް  

 އެކީ އެއްބަސްވެވިފައި ހުރި ރަށްރަށުން ކުނި ނަގާ އުކާލެވޭ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް އިތުރަށް ކޮންފިއުޒްވީ އިނގޭތޯ ޝާފިޢުގެ ތި ޖަވާބުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވީ  

ވިފައި އޮތް ގޮތަކަށްނޫން ތި ޑިސްކްރައިބްކުރެއްވީކީ. އަޅުގަނޑަށް މި ފެނުނީ ކުރިން  އަޅުގަނޑަށް މީގައި މަންޒަރުކުރެ 

އެއްކަލަ ބިދޭސީ މީހާގެ ބަދަލުގައި ވެމްކޯއިން އޭނަކުރި މަސައްކަތް ހަމަ މި ކުރަނީ. އިތުރު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ނަގަ ކުނި  ކުރީ.  އެކަން  ބިދޭސީއަކު  ކުރިން  ނައެއްނޫންތޯ.  ތަނަށް  ތެރެއަކަށް  އެއްލާލަންވާ  އެ  ގެންގޮސް  އިގެން 

އެއްލާލީ. މިހާރު އެކަން އެ ކުރަނީ ކުންފުންޏެއް. އެއީ ތަފާތަކީ. ތި ވިދާޅުވި ގޮތުން ވަންދޫ ނުވެސް ހިނގާ. އަދި  

ހައިސިއްޔަތެއްގައެއް ވެސް   ބެލެނިވެރި  މީހަކަށް  އެއްވެސް  އެހެރީ  ފެސިލިޓީ  ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ  އޯނަރެއް 

އަޅުގަނޑު  ނޫ ދެން  އެދެނީ.  ފުރުޞަތަށް  އީ.ޕީ.އޭއިން  ކަންނޭނގެ.  އެހެންވީމާ،    1:15ން  ނިންމައިލާނަން.  ގައި 

 ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށްލަދެއްވާތި އިނގޭތޯ. 

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް  ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ އެޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 
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ވަރަށް   އެބައޮތް  ސަރުކާރުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މެނޭޖްކުރުމުގައި  ކުނި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރަންޖެހޭނީ.   މިކަން  ދަށުން  ޚަޒާނާއެކޭ. އެ ޝިއާރުގެ  ފޮރުވިފައިވާ  ކުންޏަކީ  އިނގޭތޯ. އެއީ  ރަނގަޅު ޝިއާރެއް 

އް ތަނެއް ޖަމާކުރުން މިއެއްނޫން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ކުރަންވާނެ  އޭގެ ތެރެއިން އެ ކުނި އެއް ތަނުން ގެންގޮސް އަނެ

ގޮތަކީ. އޭގެ ތެރެއިން ވިއްކޭނެ އެއްޗެއް ހުރިއްޔާ އެ ނަގައިގެން ވިއްކައި، ލަކުޑި ވަކިކޮށްގެން ލަކުޑި ވިއްކައިގެން  

ކަންކަން ކޮށްގެން މި އުޅެންޏާ  އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ހަންތަކާ އެއްޗެހި ނަގައިގެން ވިއްކާ މި  ކަން އޮޕަރޭޓްކުރަން 

ގޮތެއް   ކޮންމެ  ދެންނެވީ  މި  ފައިދާއޭ  ކަމުގައި.  މި  ހަމަ  ވާނެހެން  ވެސް  ފައިދާ  ދައުލަތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ނުދީ މިކަން   ކޮންމެ އަހަރަކު  މަހަކު ނޫނީ  ކޮންމެ  ލާރި ވެމްކޯއަށް  ދައްކަންޖެހޭ  މި  ވިޔަސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 

ތެރެއަށް، ވެމްކޯގެ ތެރެއަށް ހަމަ އަގުހުރި އެއްޗެހިތައް ވަންނަމުންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ.  ވާވަރަށް އެތާނގެ  

ހުރި   ދެން  އެއްޗެއްސާއި  ކާ  އެއްޗެއް،  ހުރިހާ  އެއްކަލަ  ވެސް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ހަމަ  ފެންނަނީ  މި  އެކަމަކު 

ބޭ ވެސް ނުހިފޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ކޮމްޕެކްޓަރުގެ ތެރެއިން ކްރަޝްވެގެން ގޮސް އެއިން އެއްޗެއްގެ  ނުން ދެން ފަހުން 

 ހަދާފައި ފުނިޖެހިފައި ބެހެއްޓޭ ތަން. އެގޮތަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީކީ ކުނި މެނޭޖް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅި މިއަދުގެ  އެއީ  ފުޅާނުކުރަން.  މަޢުޟޫޢު  އުޅެނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މައްސަލާގައި  ހައްތާ  އޮތް  ފައި 

ވެސް މި   ރަށްރަށުގައި  އުޅޭ  މީހުން  ހަމަ  ހިނގައިދާނެ. އަނެއްކާ  ފުޅާވެގެން  ވަރަށް  އަނެއްހެން  ހިފެހެއްޓޭތޯ. މިއީ 

ދެންނެވި މައްސަލަ އޮތީ ވަރަށް ސީރިއެސް ލެވަލެއްގައި. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑު ނިންމާލައިގެން  

މި ނުވާނެހެން  ކުނި  ވެސް  މިހިރަ  ފުނިޖެހިފައި  މިހާރު  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ވެސް  އޮތަސް  މަޢުޟޫޢު  ހެން 

ކޮންއިރަކުންތޯ އެ ރަށްތައް ސާފުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ވިސްނަވާފައި އޮތީ. ދެން ވަންދޫއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ވިދާޅުވި  

ޖަމާވެފައި މިހާރު  ރަށްތަކުގައި  އުޅޭ  މީހުން  އަދި  އޮތީ    ވާހަކައަށާއި  ސިޔާސަތު  މިނިސްޓްރީގެ  ކުންޏަށް  މިހިރަ 

 ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށްލަންދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން.

 

   މުރްތަޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

ދަންނަވާލާނީ   އަޅުގަނޑު  ކަންތަކުގައި  ވަންދޫ  މި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވޯލްޑް   ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންދޫގައި  މިހާރު  ގޮތަށް  ދަންނަވާލި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑމެން 

ހުރީ އަ އެތާ  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން ހެދިއިރު  އޭރު  ބޭންކް  މި ދެންނެވީ  ބޭނުންވި ޕްލޭންކުރި  އެންމެ  ޅުގަނޑުމެން 



 2021  ޖަނަވަރީ  18                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

31 

 

ފިލްއަކާއި   ލޭންޑް  ހެދުނީ  ހަމައެކަނި  އޮތީ.  ނުހެދިފައޭ  ދަތިކަމުން  ފައިސާގެ  ސިސްޓަމަށް  މުޅި  ޑިޒައިންކުރި 

  45ޓަށާއި  ރިސޯ  15އިންސަލިޑޭޓާއަކާއޭ އެތާ ބެހެއްޓުނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އެތަން ބޭރު ޑިޒައިންކުރީ ވެސް  

މިހާރު   ބަލައިގެން.  އެ    43ރަށަށް  ދިޔައީ  އެ  ވަންއަށް  ޓު  އިޒް  ވަން  ހަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް  އޮތީމަ  އެ  ރިސޯޓް 

ކޯޕަރޭޝަނަށް   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އެސެޓްތައް  ވަންދޫގެ  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ކޭޓަރކުރަންޖެހޭ.  ސަރަޙައްދުގައި 

މިނިސް އޭގައި  ދެން  ވާހަކަ.  ގެންގުޅޭ  ޓްރާންސްފަރނުވާ  އުސޫލެއް  އެބައޮވޭ.  ސިޔާސަތެއް  ގެންގުޅޭ  ޓްރީގައި 

ވެމްކޯއާ   ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އެކަމަކު  ފެސިލިޓީތައް.  ރީޖަނަލް  އޯންކުރާނީ  މިނިސްޓްރީންނޭ 

ބަހުރި.  ހަވާލުކުރީ. އެކަމަކު އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޑިސިޝަން މި ނެގީ އެ އުސޫލު ގެންގުޅޭ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެ

އަޅުގަނޑުމެން   މީގައި  ދެން  އޮންނަނީ.  މި  ނުކުރަން  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުލެވޭތީވެ  ރިސްކްތަކެއް  އޭގައި 

ވިސްނާލަންޖެހޭ އެބަ ކަމެއް. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގައި މި ރެގިއުލޭޓްރީ ފަންކްޝަން މި އަދާ މި  

މިނިސްޓްރީން އެންވަޔަރަންމެންޓް  ހީވަނީ  ކުރަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތަންފީޛުކުރަނީ.  މި  ސީދާ  އޭގައި  ދެން   .

އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ރެގިއުލޭޓްކުރާ ކަންތައްތައް އެކްސްޓާނަލް އިންފުލުއެންސް ނާންނަ ގޮތަކަށް މި  

މިވެ މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ދެންނެވީ  މި  އެހެން  ނާންނާނެ.  ހައްލަކަށް  މިވެނި  ކަންތައްތައް  ކަމެއް  ނި 

ނޫނެކޭ   އެއަށް  ފަރާތަކުން  އެހެން  ދެން  ބުނީމަ  ކުރާށޭ  ދާއިރާގައި  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  މިސާލަކަށް  ގޮތަކަށް 

މިހެންމިހެން އެހެން ވާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަންކްޝަން އަދާނުކުރެވޭ  

ވެސް ކަހަލަ އެކްސްޓާނަލް އިންފުލުއެންސެއް އޭގެ ތެރެއަށް ނައިސް އެންވަޔަރަންމެންޓް  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެއް

ކުރީގައި   ދެން  ހައްލުކުރެވިގެންދާނެ.  ކަންތައްތައް  މި  ކަމަށްވާނަމަ  އަދާކުރެވޭ  ފަންކްޝަން  އެ  މިނިސްޓްރީއަށް 

މިނިސްޓްރީގައި  ނަހަދަން  ޓްރާންސްފަރ  އެސެޓް  ގޮތަށް  ދެންނެވި  ގެންގުޅުނީ    އަޅުގަނޑު  އުސޫލެއް  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރީގައި  ތަންކޮޅެއް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބަލާފައި  އެކްސްޕީރިއެންސަށް  އެއް    2009އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގެނައި   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ރަށްރަށުގެ  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ގެނައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރު  ހަނދާންވަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

އޭ ބައިވަރު  އިކިއުޕްމަންޓްތަކެއް.  ވަރަށް  އައިސް  އެހެން  ޕިކަޕްތަކާއި  އެކްސްކަވޭޓާސްތަކާއި  ހަމަ  ތެރޭގައި  ގެ 

ޓްރާންސްފަރއެއް   އެންޑް  އެސެޓްސް  ހަވާލުކުރީ  އެއްޗެހިތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރު  ގެނެސްގެން  އެއްޗެހިތަކެއް 

ޔުޓިލިޓީ  ވީގޮތަކީ  ފަހުން  ފެނަކަ.  މިހާރު  ކުންފުނިތަކާ.  ޔުޓިލިޓީސް  ފެނަކައަށް  ހަދާލީ  އުވާލާފައި  ކުންފުނިތައް   

އޮމް.އޯ.ޔޫގައި   އޮންނަ  ހަދާފައި  އެއްކޮށް  އެމީހުންނާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެއްސަށް  އެއްކަލަ  ދިޔައީމާ  ބަދަލުވެގެން 

ޔުޓިލިޓީތައް   ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވީގޮތަކީ  ޚިދުމަތްދޭން  ރަށްރަށުގައި  މިވެނި  ސަރަޙައްދެއްގެ  މިވެނި  އޮންނަނީ 

އެ   ވެހިކަލްތައް  އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި  އެއްކަލަ  ފެނަކައިގައި  އެދުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިޔައިމާ  ފެނަކައަށް  އުވި 
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ރަށްރަށާއި ހަވާލުކުރަން. އެކަމެއް ނުވި. ސަބަބަކީ އެ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރވެފައި ހުރީމާ ހުރިހާ ޕިކަޕްތަކެއް  

އެއްޗެހި ހުރިހާ  ކަލެކްޓްކުރާ  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ވެސް  ދުވަހަކު  އެހެންވީމާ،  ނަމުގައި.  މީހުންގެ  އެ  ވެސް  ތަކެއް 

މިކަހަލަ ރީޖަނަލް ފެސިލިޓިއެއް ހިންގާއިރު އެ ނޫންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެއްޔާ އެ ރިސްކް އޮތީމާ އަޅުގަނޑުމެން  

ހުންނަގޮ ކަންތައްތައް  އެ  ރާއްޖޭގައި  ގަސްދުކުރަނީ.  މި  ނުދާން  މޮޑަލަށް  އެ  ބޭރު  ސީދާ  މިސާލަކަށް  ރާއްޖެ  ތުން 

މި   ކަމެއް  ހުރިހާ  ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްގެން  ސެކްޓަރއިން  ޕްރައިވެޓް  ޤައުމުތަކުގައި  ޔޫރަޕް  ނުވަތަ  ޤައުމުތަކުގައި 

ޓަކައި   ސަބަބަށް  އެ  ކުރެވޭކަށެއް.  އަދި  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ރާއްޖޭގައި  އެގޮތަކަށް  ގެންދަނީ.  ކުރިއަށް 

ވަރަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ބުނާ ގޮތަކަށް ރެގިއުލޭޓްކުރެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑަކަށް ހީނުވޭ  އެކަންތައް. އެން

 އެ ކަންތައްތައް ހައްލަކަށް އައިސްދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ންމެ ރަނގަޅު. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ކުރު ސުވާލެއް ވިއްޔާ އެ

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސްޕެސިފިކް   އެ  އިންފްލުއެންސް.  އެކްސްޓަރނަލް  ނޫންތޯ  ދެންނެވީ  ތި  ދެންމެ  ސުވާލެއް.  ކުރުކުރު 

 ވަރަށް ވޭގްކޮށް ތި ވިދާޅުވީ.  ؟ ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ

 

   މުރްތަޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

އަޅުގަނޑަށް ސީދާ އެހެން ދަންނަވަން ދަތިވީމަ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ހުރެ އެ  އާދެ!  

 ގޮންޖެހުން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ  އަޅުގަނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ މިތާ ޖަވާބުދެއްވަންޖެހޭނެހެން. އެއީ ހަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު ކަމެއް. ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ  

 ސުވާލުގެ ޖަވާބު.  

 

   މުރްތަޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙުމަދު ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 
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އެހެންވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ޑައިރެކްޓްކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޞަރީޙަކޮށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ދަންނަވައިލާނަން  

އެންވަޔަރަންމަ މިހާރު  ހިންގަން  އިނގޭތޯ.  ފެސިލިޓީއެއް  މިސާލަކަށް  ރެގިއުލޭޓްކުރަމުންދާއިރު  މިނިސްޓްރީ  ންޓް 

ހަވާލުކުރަނީ ވެމްކޯއާ އިނގޭތޯ. ހަވާލުކުރާއިރު ވެމްކޯއިން މި ގިއުގަނޑު ދަށުން އެބަ އިންވޮއިސް އެބަ އަންނަންޖެހޭ  

މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމަންޓް  އައީމާ  މިނިސްޓްރީއަށް.  ފޮނުވައިގެން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ފިނޭންސަށް  ން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކްލެއިމްކުރަނީ. ދެން ވެމްކޯއިން ބިލު އައީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކްލެރިފައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  

އެ   ކޯއްޗެއްތޯ  މިއީ  ކީއްވެގެންތޯ،  ބެހޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގޮތުން  މިސާލެއްގެ  އެބަހުރި. 

ހޭ. ދެން މި ކަންތައްތަކުގައި މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއްފަހަރު ވެމްކޯއިން ފިނޭންސް ތެރެއަށް  ކްލެރިފައިކުރަންޖެ

އޮންނަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ޕޭކުރެވިފަ.  ވެމްކޯއަށް  ފިނޭންސަށް  އެބަހުރި  ނޭނގި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަދެގެން 

އިތުރު އޭގެ  އަދި  ކަންތައްތަކަށް.  އެކަހަލަ  އެ  ގޮންޖެހުމެއް  ވެމްކޯއަށް  ހުރޭ  އެބަ  ވެސް  އިދާރާތަކުން  އެހެން  ން 

ކޮންމެވެސް   އެކަންތައްތައް  މިހާރު  ދެން  ކުރިން.  މީގެ  ނުލާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކަންތައްތަކުގައި  ހުންނަ  އައިއްސަ 

ޓްރާ ހީނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ނޫނީ  ޙައްލުކުރެވިގެން  އެބައި  އެއްކޮށް  އާދޭ.  އެބަ  ޙައްލުކުރަމުން  ންސްފަރ  ވަރަކަށް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަދާކުރެވިދާނެހެން.  ފަސޭހައިން  ފަންކްޝަނެއް  ރެގިޔުލޭޓްރީ  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

އަޅުގަނޑު   މިހާހިސާބުން  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސާފުވެއްޖެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް   ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  

ންމައިލާނަން. ދެން ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިނގޭތޯ. ދެން  ނި

މީގައި ހުރި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ވިސްނިގެން، އަންޑަސްޓޭންޑްވެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަމުގައި  

ވެސް ފަސޭހަ  ހޯދަން  މަގެއް  ދާންވީ  ތި  ކުރިއަށް  ބޭފުޅުން  ތި  އަލީގައި،  މަޢުލޫމާތުގެ  ދެއްވި  ތި  ދެން  ވާނީ.   

ކޮމިޓީގެ   އެކުލަވައިލާފައި  އެކުލަވައިލާނަން.  ރިޕޯޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އަލީގައި  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހެޅުއްވި 

މިކަމު އެދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްކެވި  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް  ތި  ގައި 

ކޮމިޓީގެ   މި  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން. އެއީ  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމައަށް ދެވެންދެން  ހައްލަކާ  މިކަމުގައި  ރޫޙުގައި  ރަނގަޅު 

މަޤުޞަދަކީ. ދެން އެންމެ ފަހުން މި ނިމެމުންދަނިކޮށް މިއައި އިޝޫތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކޮންމެވެސް  

އެސް.އޯ.އީ   ފަންކްޝަން  ވަރަކަށް  ގަވަރންކުރެވިގެން،  ރަނގަޅަށް  އެއީ  އެބައޮތޭ.  މީގައި  ވެސް  ދައުރެއް  ކޮމިޓީގެ 

ކުރެވިގެން ނިޒާމު ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަނެގެން މީގައި ބައެއް ކަންކަން ޙައްލުކުރެވެން އޮތީ ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  
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އުލަށާއި މި ކޮމިޓީން ބޮޑަށް ފޯކަސް މި ކުރަނީ  ބޮޑަށް މި ވިސްނަނީ ޕޮލިއުޝަނަށާއި، ރީތި ކަމަށާއި، ޤުދުރަތީ މާޙަ

އެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް މަޝްވަރާކުރާނަން އެ އެސްޕެކްޓުގައި އެސް.އޯ.އީގެ ޗެއަރއާ އިނގޭތޯ.  

ބައްދަލުވު ކޮމިޓީގެ  މި  ވަޑައިގެން  ޗުއްޓީގައި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ން  ވަރަށް 

ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީތީ. އަދި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ  

 السالم عليكم وމުއައްސަސާތަކަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

___________________ 

 

 

 

 

 

   

 




